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 : سلم و عليه هللا صلى قال

 " لسحرا البيان من إن"

 
 

 

                     

 

 

 

 
 إىداء:   



 

 :  جيدي ىذا خالصة أىدي

 و غمرتنيدربي   أنارت، تربيتي أحسنت التي إلى مق ابل بال العطاء ووافر الحب فيض إلى
 العافية. و الصحة دوام ليا   أتمنى التي الحبيبة" "أمي إلى حبيا و بحنانيا

دربي وتحقق أحالمي وطموحاتي   تنيرالتي   الشمعة كان الوق ار و بة ويبالي اهلل كللو من إلى
                                                                                             عمره       في اهلل "أطال الغالي أبي إلى"

 . ءاألعزا إخوتي بينيم ترعرعت و معيم عشت من إلى

 أىدي ثمرة ىذا الجيد إلى طلبة قسم اللغة و األدب العربي

 نسييم ق لمي ولم ينسيم ق لبيو إلى كل من  
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السالـ عمى أنعـ عمى عباده بفصاحة المساف كجماؿ البياف كالصالة ك  الحمد هلل الذم
  : بعدك  إلى يـك الذيفلو التابعيف آلو كصحبو ك سمـ ك خير األناـ محمد صمى اهلل عميو ك 

منيا إرشاد ك ،شرحا لتحقيؽ غايات كثيرة ة تأليفا ك ـك البالغعم عمماء العربيةلقد تناكؿ   
فنكف  باعتبار أف،حسف السبؾ ،كاضح المعنى ،سيؿ المفظ ،األديب نحك كالـ فصيح 
 جماؿ األسمكب ليتمكف مف تذكؽ،رديئو ميز بيف جيد الكالـ ك البالغة تجعؿ المخاطب ي

تنكع ىك  بياناك  األمر الذم يجعؿ المعنى أكثر كضكحاإف في العمؿ األدبي ، البالغي
 لدل المخاطب.لو ك بق  ف فيمو ك ليحس األساليب البالغية في الكالـ 

عمك مركزه في العصر العباسي بسبب العناية الشديدة بمغ المساف العربي لقمة مجده ك   
أبك  الذيف حممكا لكاء الشعر العربي الفصيح لشعراءالء امف أبرز ىؤ ك ،كالشعراء بالشعر 

عرؼ بخصكبة حيث نادرة زمانو ؿ ما يقاؿ عنو أنو أعجكبة عصره ك فأق ،الطيب المتنبي
ث في بحأل ما دفعنيىذا ك ،جماؿ أسمكبو مما جعؿ شعره مادة خصبة لمدراسة البالغية خيالو ك 

                      لذا فكاف عنكاف البحث جماؿ األسمكب في شعر المتنبي ػػ دراسة بالغية ػػ ،ىذا المكضكع 
 اإلشكالية التي أردت معالجتيا في ىذه الدراسة فتمثمت في التساؤالت اآلتية :ك 
 لى أم مدل ساىـ األسمكب البالغي في إيضاح المعنى في شعر المتنبي؟ إ ػػػ
 في شعره؟  التي رّكز عمييا  األغراض البالغية أمػػػػ 

 : ما يميي جعمتني أبحث في ىذا المكضكع كمف األسباب الت

تذكؽ مكاطف جماؿ ى فيـ العمؿ األدبي فيما صحيحا ك امتالؾ القدرة عم الرغبة في ػػ
 البالغي.األسمكب 

 لممعاني. هبي ك قدرتو عمى التعبير ك ابتكار ػػ جماؿ أسمكب المتن
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أما عف سبب اختيار قصيدة "كاحر قمباه" ،ك قصيدة "بـ التعمؿ ال أىؿ ك ال كطف" فقد تمثؿ 
ا ك ىذا ك متنكعة مع قكة ك جماؿ األسمكب البالغي فيي ةفي تضمنيما لظكاىر بالغية متعدد

 دراستي خاصة فيما يتعمؽ بالجانب التطبيقي.األمر يعتبر محكر 

،كتكسيع  في الكقكؼ عمى ركعة الظاىرة البالغية في شعر المتنبي تمثمأما أىمية الدراسة فت
  .دائرة المعرفة البالغية 

،مذكرة ماجستير بعنكاف  ذكرالتي ليا صة بيذا المكضكع ألسابقة مف بيف الدراسات اك   
لمطالب شمكؼ حسيف مف جامعة  "العقمية ك المتطمبات الفنيةشعر المتنبي بيف النزعة "

كمف بيف النتائج المتكصؿ إلييا في ىذه المذكرة التكظيؼ المتميز  اإلخكة منتكرم بقسنطينة
 .لمغة في شعر الحكمة لذل المتنبي مع انسجاـ التعبير المغكم الجميؿ بقكة المعاني

 خاتمة.فصميف ك تككف مف ي ىذه الدراسة فتأما الخطة التي اعتمدتيا ف

يتككف مف األسمكب ك  المعنى كك أثرىا في بالغة ال تناكلت في الفصؿ األكؿ مباحث
المبحث عمـ المعاني بيف تركيب الجممة كسياؽ الحاؿ ،ك  المبحث األكؿ بعنكاف،أربعة مباحث 

البديع بيف  فعنكانوأما المبحث الثالث ،ركنؽ األسمكب البياف بيف أداء المعنى ك :بعنكاف الثاني
أثر الصكر البالغية في المعنى  عالجت في المبحث الرابع،ك دقة المعنى جماؿ المفظ ك 

ي شعر المتنبي جزالة األلفاظ فاف عنكانو جكدة المعاني ك أما الفصؿ الثاني فك، األسمكبك 
بعض خصائص التمييد مميزات شخصية المتنبي ك  مبحثيف تناكلت فييتككف مف تمييد ك ك 

دة "كاحر قمباه" ،  ك كذا قصيل التحميؿ البالغي الدراسة التطبيقية فقد تمثمت فيأما ، شعره
ك خاتمة لخصت فييا أىـ النتائج ،التعمؿ ال أىؿ ك ال كطف"  التحميؿ البالغي لقصيدة "بـ

 المتكصؿ إلييا في ىذا البحث.

 الكصؼأداة اجرائية ،التحميؿ ي ك أما المنيج المتبع في الدراسة فيك المنيج الكصف
 .يزتممأسمكبو ال فيـلمكقكؼ عند المعاني القكية في شعر المتنبي ك التحميؿ ل
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 في: ىذا فتمثمتلتي اعتمدت عمييا في بحثي المراجع اأىـ المصادر ك 

 أساليب بالغية ألحمد مطمكب ،اإليضاح في عمكـ البالغة لمخطيب القزكينيديكاف المتنبي ،

 زرزكر ،البالغة العربية لعبد العزيز عتيؽ.مفتاح العمـك لمسكاكي تحقيؽ نعيـ 

 يأتي:ي شعر المتنبي فتمثمت فيما فيـ معانالتي استعنت بيا ل أما الشركح

كاف المتنبي ألبي الالمع العزيزم في شرح ديلبرقكقي ،شرح ديكاف المتنبي لعبد الرحماف ا
 .العالء المعرم 

دكتكر "مسعكد لألستاذ المشرؼ الفي األخير ال يسعني إال أف أتقدـ بالشكر الجزيؿ ك 
 .يرضاهتكفيؽ كالسداد لما يحبو ك نسأؿ اهلل النصائحو ،ك ك غريب" عمى تكجيياتو 

                                              

 

 

   

 كريمة بف نعمية                                                   

201/ 04/ 23 : كرقمة في                                                          



 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سياق الحالالمبحث األول:علم المعاني بين تركيب الجملة و  

 المبحث الثاني:البيان بين أداء المعنى و رونق األسلوب

 المبحث الثالث:البديع بين جمال اللفظ و دقة المعنى

 و األسلوبنى  أثر الصور البالغية في المعالرابع:المبحث  

 

 الفصل األول  

  المعنى و    و أثرىا في    بالغةمباحث ال
 األسلوب
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  بين تركيب الجممة و سياق الحال عمم المعانيالمبحث األول 7

فائدتو تكجيو المتكمـ نحك التركيب ، البالغةالمعاني عمما مشتركا بيف النحك ك عمـ  يعد
اإلطناب ك التأخير ،كالذكر كالحذؼ ،كاإليجاز ك ـ ك الصحيح لمجممة العربية مف حيث التقدي

 غيرىا مف األساليب الفصيحة لمساف العربي .

يقاؿ ُعِنيُت إال عمى  قاؿ بعض أىؿ المغة :الك »و ابف منظكر :يعرفالمعنى لغة كما 
مف العناء كىك  ا، كأمكنت قاصدا لو امعنى قصدتيا مف قكلؾ . عنيت الشيء أعنيو، إذ

؟كعنا لي أمرؾ  مف تعني بقكلؾ أم مف تقصدقاؿ:عنيت فالنا عنيا أم قصدتو.ك العناية. ي
 1«م عِنيت و : مقصدهأم قصدني كعنيت بالقكؿ كذا :أردت كمعنى كؿ كالـ ك معناتو ك 

 المعنى في المغة يعني القصد ك المراد.ف

 ــــ بداية ظيور مصطمح عمم المعاني 7 0

في بداية ظيكر الدراسة البالغية كاف معركفا بيف عمماء البالغة بمصطمح معاني 
أبي بشر بف يكنس في ق( ك  368 النحك حيث تعتبر المناظرة التي دارت بيف السيرافي)ت

 2مجمس الكزير بف يكنس في مجمس الكزير أبي الفتح مف أقدـ اإلشارات ليذا المصطمح 

بيف كضع النحك منقسمة بيف حركات المفظ كسكناتو ،ك  معاني»فيقكؿ السيرافي:
الصكاب تكخي ا ،كبيف تأليؼ الكالـ بالتقديـ كالتأخير ك الحركؼ في مكاضعيا المقتضية لي

                                                           
 3146،ىاشـ الشاذلي ،باب عني ص  ػػ لساف العرب ،ابف منظكر ،تح عبد اهلل عمي الكبير ، محمد أحمد حسف اهلل 1

3247 
 ص 1980 ، 1 ػ ينظر :أساليب بالغية )الفصاحة ،البالغة ،المعاني (،أحمد مطمكب ،ك كالة المطبكعات ،الككيت ،ط 2

67   
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ف زاغ شيء مف ىذا النعت فإنو ال يخمك أف يككف سائغا نب الخطأ مف ذلؾ،ك تجفي ذلؾ ك  ا 
 1«أك مردكد لخركجو عف عادة القـك الجارية عمى فطرتيـ، باالستعماؿ النادر كالتأكيؿ البعيد

حسف حك تحقؽ لممتكمـ براعة التأليؼ ك مف خالؿ قكؿ السيرافي نستنتج أف معاني الن
لنحك إذا أحسف المتكمـ تكظيفيا ككضع األلفاظ في مكاضعيا االختيار بفضؿ مباحث معاني ا

 .كؿ ىذا يقكد المتكمـ لتجنب الكقكع في الخطأ المطمكبة كمناسبتيا لمقتضى الحاؿ

ق( في كتابو الصاحبي فقد كضع بابنا بعنكاف "باب معاني  395أما ابف فارس )ت 
كأمر،ك نيي،كدعاء،كطمب استخبار،عشرة :خبر،ك عند بعض أىؿ العمـ »: فذكر أنو "الكالـ

 2«تعجب،كتمف ك  تحضيضكعرض ك 

ف أف المقصكد بعمـ الكالـ عند ابف فارس ىك عمـ المعاني في تبيّ مف خالؿ ما سبؽ 
تضح االشتراؾ المفظي رة التي أكردىا يستقيـ الكالـ  فاالبالغة العربية إذ بفضؿ األقساـ العش
فإف  عمى ما يبدك ،معاني الكالـ ك اني النحك معك  بيف المصطمحات الثالث عمـ المعاني

 في التسمية فقط إلى أف استقرت التسمية لمصطمح عمـ المعاني. حاصؿ بينيا االختالؼ 

لجممة كما يطرأ مصطمح أطمقو عمماء البالغة عمى مباحث تتصؿ باعمـ المعاني 
كفصؿ،أك أك تعريؼ كتنكير،أك قصر،أك كصؿ حذؼ،عمييا مف تقديـ كتأخير،أك ذكر ك 

طناب.إيجاز كمساكاة ك   3ا 

 فإف الغاية مف ىذه المباحث اإلفادة ك اإلفياـ فبدكنيا يفسد الكالـ ك يقبح.

                                                           
 121ص تح أحمد أميف ،أحمد الزيف ،دار مكتبة الحياة ، 1ج اإلمتاع ك المؤانسة ،أبي حياف التكحيدم ، 1
الصاحبي في فقو المغة العربية ك مسائميا ك سنف العرب في كالميا ،أبي الحسيف أحمد بف فارس ،تح أحمد حسيف بسج  2

 133ـ ص  1997ىػػ ػػ  1418، 1دار الكتب العممية  بيركت ،ط 

 67 صمطمكب،  د، أحم( يالبالغة، المعان)الفصاحة، أساليب بالغية ينظر:ػػ  3
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خكاص اعمـ أف عمـ المعاني ىك تتبع »عمـ المعاني:ل وفيعر ت فيفيقكؿ أما السكاكي 
عف غيره ليحترز بالكقكؼ عمييا تراكيب الكالـ في اإلفادة كما يتصؿ بيا مف االستحساف ك 

 1«الخطأ في تطبيؽ الكالـ عمى ما يقتضي الحاؿ ذكره

يعني السكاكي بيذا التعريؼ أف عمـ المعاني يدرس الكالـ المركب  أم ال يدرس 
الكالـ  مع كجكب ارتباط، اإلفادة نجدىا في المفظ المركب ال في المفظ المفردفالكممة المفردة 

  القبيح.ناقد أف يميز بيف الكالـ الحسف ك الحيث يمكف لمبالغي ك ،بالسياؽ الذم قيؿ فيو 

عمـ يعرؼ بو أحكاؿ المفظ العربي التي بيا يطابؽ »: الفيعرفو قائ الخطيب القزكيني أما 
 2« مقتضى الحاؿ

عمـ يبحث في الجممة بحيث تأتي »ف فقد عرفو بعضيـ بأنو :أما الباحثكف المحدثك 
،كلذلؾ نراه  االحتراز مف الخطأ في تأدية المرادىك يرمي إلى ،ك  معبرة عف المعنى المقصكد

إلى  الكصؿ كمايشمؿ أساليب الخبر كاإلنشاء،كالذكر كالحذؼ،كالتقديـ كالتأخير،كالفصؿ ك 
 3«المعاني التي تستطيع التعبير عنياذلؾ ،كيظير طرؽ استعماليا،ك 

باعتبار ىذا التعريؼ ال يختمؼ كثيرا عف التعاريؼ التي قدميا البالغيكف القدامى 
ىذا التعريؼ أيضا نجده ـ تحدثكا عف مباحث عمـ المعاني كمناسبتيا لمقتضى الحاؿ ك أني

يتحدث عف تعبير الجممة عف المعنى المقصكد فيذا ليس بالبعيد عف مقتضى الحاؿ ك 
لمعاني المعركفة كأساليب الخبر كاإلنشاء،كالذكر،ك ضمنكا كذلؾ بعض مباحث عمـ ا

 ير...التأخالحذؼ،كالتقديـ ك 
                                                           

ىػ ػػ  1407، 2بيركت ،ط نعيـ زرزكر ،دار الكتب العممية ،قيؽ بف عمي السكاكي ،تح ػػ مفتاح العمـك ،سراج الممة 1
 161،ص  1987

عبد القادر حسيف ،مكتبة اآلداب  قيؽالقزكيني ،تح الخطيب، (الغة )المعاني ك البياف ك البديعػ اإليضاح في عمـك الب 2
  37 ص، 1996 ىػ ػ 1416، 1 بعةطال
بعة طالمحمد أميف ضناكم ،دار الكتب العممية ،بيركت ،، ػػ المعجـ الميسر في القكاعد ك البالغة ك اإلنشاء ك العركض 3

 230 ،ص 1999ػػ  1420األكلى ،
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ى تطكر عمـ المعاني في الدرس البالغي اتضح أنو قائـ أساسا عمخالؿ تتبع مف 
نظـ أبكابيا اإلماـ عبد القاىر الجرجاني ضع قكاعدىا ك ك نظرية النظـ التي أرسى أسسيا ك 

 الشرط األساس الستقامة المعنى. ااعتبرىتمدا فييا عمى القكاعد النحكية ك مع

ؾ الكضع الذم يقتضيو عمـ النظـ إال أف تضع كالم اعمـ أف ليس»الجرجاني : يقكؿ
تحفظ الرسـك  تزيغ عنيا ك تعرؼ مناىجو التي نيجت فالالنحك كتعمؿ عمى قكانينو كأصكلو ك 
 1«التي رسمت لؾ فال تخؿ بشيء منيا

 تمنع المتكمـ الكقكع في الخطأاعد النحك ىي التي تضبط الكالـ ك الجرجاني يعتبر أف قك ف
اإلفياـ بالنسبة لممعنى ك  األكلى في القكاعد يستقيـ الكالـ فيحقؽ فائدتيف ،تتمثؿفبفضؿ ىذه 
 المتعة مف جانب األلفاظ. الثانية تحقيؽ

 إذ أنو،التراكيب فساد المعاني ك ى لإمخالفة المتكمـ لمقكاعد النحكية يؤدم  نستنتج أف
 ألكائؿ.ال خيار أماـ المتكمـ إال أف يتبع الحدكد التي رسميا النحاة ا

الكممة المفردة ال تؤدم األساليب ،ك القاتيا بالتراكيب ك أللفاظ تبمغ فائدتيا في عا  
ىذا ما يؤكده قكؿ عبد القاىر لفاظ المرتبطة مع بعضيا البعض ك المعاني متعمقة باألفمعنى.

تتفاضؿ مف حيث ىي  قد اتضح إذف اتضاحا ال يدع لمشؾ مجاال أف األلفاظ ال»الجرجاني :
مة خالفيا في مالئثبت ليا الفضيمة ك تأف األلفاظ ألفاظ مجردة كال مف حيث ىي كممة مفردة ك 

 2«معنى المفظة لمعنى التي تمييا...

 .التركيبؿ عف السياؽ ك المعاني مرتبطة بالتراكيب ليس بالمفظ المفرد المعزك  ك لذا

 
                                                           

  81مد شاكر ،ص ػػ دالئؿ اإلعجاز ،عبد القاىر الجرجاني ،تحقيؽ محمكد مح 1
 46،ص  المرجع نفسوػ  2
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 عمم المعاني 7 ــ مباحث 8

اعتمادا  ف حاالت مطابقة الكالـ لمقتضى الحاؿتسعى لتبيمباحث عمـ المعاني  إف       
الـ كتجعمو ضعيا عمماء المغة األكائؿ.فيذه المباحث تضبط  الكعمى قكاعد النحك التي ك 
االستيعاب ستعداده عمى الفيـ ك مخاطبة كؿ إنساف يككف عمى قدر ايناسب حاؿ السامع ،ك 

 .1المعرفيةسعتو المغكية ك ك 

 الخبري7أوال أحوال اإلسناد 

اإلنشاء ال يحتمؿ الصدؽ  أف ثحي ،الخبرلباب الفرؽ بيف اإلنشاء ك يدرس ىذا ا        
 .الكذب نحك:يا غالـ عميؾ بالصالةك 

 .وضرب زيد غالمنحك:الصدؽ ك الكذب أما الخبر فيحتمؿ 

 : ر ك ىيك يدرس أيضا أضرب الخب

أف المخاطب يككف قد صدؽ الكالـ الخبر الخالي مف المؤكدات باعتبار  ىكك االبتدائي:ػػػ 1
 2ال يحتاج لدليؿ إلثباتو.ك 

 مثؿ :إف العمـ نكر. اكاحد ا:ىك الخبر الذم يتضمف مؤكدػػػ الطمبي 2

 :كىك الخبر الذم ينكره المخاط ب إنكارا يحتاج إلى أف يؤكد بأكثر مف مؤكد. 3ػػػػ اإلنكارم 3

          

 
                                                           

 ـ 2009ىػ ػػ  1430، 1عبد العزيز عتيؽ ،دار النيضة العربية ،بيركت ،ط  ،البالغة العربية )عمـ المعاني (في :ػػ ينظر 1
 37 ص

 32،ص  2004البالغة العربية ،سعد سميماف حمكدة ،دار المعرفة الجامعية ،ػػ ينظر : 2
  32،ص  نفسومرجع لا ػػ ينظر : 3
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  :1ىمافتتمثؿ في غرضيف أصمييف  أما أغراض الخبر 

 ك فيو يتـ إفادة المخاط ب بالحكـ أك الخبر ألنو ليس لو عمـ بالخبر.ـــــ فائدة الخبر7 0

 ك فيو يتـ إخبار المخاط ب بأف المتكمـ عالـ بالخبر. نحك قكؿ المتنبي:ــــــ الزم الفائدة 7 8

 2مُ طاعِ المَ  كورِ الوُ  ولَ حَ  تْ رَ ثُ كَ  دْ قَ  وَ    ى             رَ الذّ  ىمَ عَ  الوكورَ  لُ يْ الخَ  كَ بِ  وُس دُ تَ 

المتنبي في ىذا البيت يخاطب سيؼ الدكلة كيمدحو عمى شجاعتو ليبيف لو أنو عمى عمـ 
 بشجاعتو في محاربة أعدائو في قمـ الجباؿ.

 ثانيا أحوال المسند إليو 7

كالتأخير،كالتعريؼ كالتنكير،كاإلظيار كاإلضمار،ك كتتمثؿ ىذه األحكاؿ في التقديـ          
 .3يككف ىذا بالنظر لمقتضى الحاؿالتقييد كالقصر مف جانب الكجكب كالجكاز كاالمتناع ك 

 في الحرب. الجيششبيو نحك:انتصر ػػػ فاعؿ الفعؿ التاـ ك 4:1مكاضع المسند إليو تتمثؿ في

 .كفاحػػػػ المبتدأ الذم لو خبر:نحك الحياة  3 الضيؼ.نحك ُيكـر الفاعؿ:ػػػػػ نائب  2

 .أخكاتياػػػػ ما أصمو مبتدأ :اسـ كاف كأخكاتيا كاسـ إف ك  4

 مسافرا الصديؽػػػػ المفعكؿ األكؿ لألفعاؿ التي تنصب فعميف نحك: حسبت  5

 ضاران  اإلىماؿػػػػػ المفعكؿ الثاني لألفعاؿ التي تنصب ثالثة مفاعيؿ نحك:أنبأت المقصر   6

 
                                                           

 51ػػ ينظر :في البالغة العربية )عمـ المعاني ( ،عبد العزيز عتيؽ ،ص  1
  388 ـ ،ص 1983ىػ ػػ  1403بيركت ،ػػػػ دار بيركت أبك الطيب المتنبي ،ػػ ديكاف المتنبي ، 2
 122ػػ ينظر :البالغة العربية )عمـ المعاني ( ،عبد العزيز عتيؽ ،ص  3
 121، 120ػػ المرجع نفسو ،ص  4
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 ثالثا أحوال المسند7

ما أصمو خبر ،ك  أك مبتدأ اكتفى بمرفكعو، لمبتدأ خبرالمسند قد يككف فعال تاما،أك          
المفعكؿ الثاني لمفعؿ الذم ينصب مفعكليف ك ك ، خبر إف كأخكاتيابتدأ كخبر كاف أخكاتيا ك الم

 .1المفعكؿ الثالث لمفعؿ الذم ينصب ثالثة

كر كالحذؼ،كاإلظيار الذلمسند مف حيث التقديـ كالتأخير،ك أحكاؿ ايدرس ىذا الباب          
اسبة ىذه األحكاؿ مناالمتناع ك الجكاز ك كالتقييد كالقصر... مف حيث الكجكب ك اإلضمار،ك 

 السياؽ.لمقتضى الحاؿ ك 

 رابعا القول في أحوال متعمقات الفعل 7

 الفاعؿ في حدكث الفعؿ.بحث ىذا الباب في اشتراؾ الفعؿ ك ي 

يقكؿ الفعؿ في زمف محدد ،حيث يقـك بيذا فالزمف أما الفاعؿ الفعؿ يتضمف الحدث ك       
كاف غرضؾ أف تفيد كقكعو منو ال أف ، الفاعؿ...إذا أسندت الفعؿ إلى »:الخطيب القزكيني 

 2« تفيد كجكده في نفسو فقط

نما اإلشارة  حيث      أف إسناد الفعؿ إلى الفاعؿ ال يعني اإلشارة إلى حدكث الفعؿ فقط كا 
بذلؾ بالفعؿ كىذا يعني كذلؾ أف الفعؿ ك الفاعؿ كث الفعؿ ك أف الفاعؿ ىك مف قاـ إلى حد

 متعمقاف ببعضيما البعض.

 

 

                                                           
 35سعد سميماف حمكدة ، ػػ ينظر :البالغة العربية ، 1
 135 الخطيب القزكيني ،صة )المعاني ك البياف ك البديع (،ػػ اإليضاح في عمـك البالغ 2
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 خامسا القول في القصر 7

معناه المدرسة لمتعمـ  ،لمتعمـ رسة إالالقصر حصر شيء في شيء كأف تقكؿ ما المد      
 نقكؿ ىذا لمتمميذ الذم يريد المعب في المدرسة.ف ،دكف األشياء األخرل

 1«تخصيص شيء بشيء بطريؽ مخصكص»ك عرؼ القصر بأنو:

 الحقيقة ك اإلضافة إلى قسميف : : ينقسـ بحسب2أقساـ القصر

 ػػػػػ قصر حقيقي :اختصاص المقصكر بالمقصكر عميو. 1

﴾ابِ ب  لْ اأْل   اْ ك لُ كْ أُ  رُ ك  ذ  ت  ا ي  م  إن  ﴿تعالى :نحك قكلو 
 المقصكر:أكلك األلباب المقصكر عميو :التذكر 3

ا أ رْ ﴿تعالى:نحك قكلو إضافي:ػػػػ قصر  2  4﴾وِ مِ كْ ق   افِ س  مِ  بِ ال  إِ  كؿ  سُ ف ر  ا مِ ن  مْ س  ك  م 

 المتنبي.ك قد يأتي القصر عمى سبيؿ المبالغة ك اإلدعاء.مثؿ :ال شاعر إال 

 سادسا اإلنشاء7

 إلى قسميف طمبي ك غير طمبي.اإلنشاء ينقسـ       

ك ىك ما ييتـ بو عمـ 5«ما يستدعي أمرا مطمكبا غير حاصؿ كقت الطمب»اإلنشاء الطمبي :
 المعاني ك يشمؿ عمى خمسة أمكر :

 ...الكال، لكم ، ىال، أال،مف أدكاتو ليتالتمني:ػػػ  1

                                                           
 38ػػ البالغة العربية ،سعد سميماف حمكدة ، 1
 39المرجع نفسو ،ص ػػ ينظر: 2
 19 ةاآلي الرعد،ػػ سكرة  3
 4 ةاآليإبراىيـ، ػػ سكرة  4
  164 الخطيب القزكيني ،صة )المعاني ك البياف ك البديع (،ػػ اإليضاح في عمـك البالغ  5
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أدكاتو اليمزة ،ىؿ ،ما ،مف ،أم ،كـ ،كيؼ ،أيف ،أنى ،متى ،أياف بفتح ػػػػ االستفياـ :مف  2
 اليمزة ك كسرىا.

افعؿ قد يستعمؿ عمى سبيؿ االستعالء كقد يستعمؿ منيا ػػػػ األمر :يأتي األمر عمى صيغ  3
 لطمب أمر عمى غير االستعالء.

 صيغتو ال تفعؿالنيي:ػػػػ  4

 ػػػ النداء:مف أدكاتو اليمزة ،آ ،آيا ،أم ،يا...بعضيا لمقريب ك بعضيا لمبعيد. 5

 :سابعا التقديم و التأخير

مع ربطيا  اجكاز يرتبط ىذا الباب بحاالت تقديـ كتأخير المسند كالمسند إليو كجكبا ك       
 بياف أغراضيا البالغية.بمقتضى الحاؿ ك 

 الفصل7ثامنا الوصل و 

الفصؿ الكصؿ عطؼ بعض الجمؿ عمى بعض ك »الفصؿ فيقكؿ :يعرؼ الكصؿ ك القزكيني 
 1«تركو

بينيا  معنكية العبارات ببعضيا البعض لكجكد عالقةيتمثؿ في ارتباط الجمؿ ك  الكصؿ      
جممة عمى  يؤدم كظيفتيا.كقد يككف بعطؼ مفرد عمى مفرد أكيككف بأدكات العطؼ أك ما ك 

 جممة.

ل تؤدم ىذه ال تقتصر عمى الكاك فقط بؿ ىناؾ أدكات أخر  أداء كظيفة الكصؿ      
أك...خرج زيد فخرج عمرك ،خرجت ثـ خرج عمرك ،أعطيؾ كتابا أك الكظيفة كالفاء ،ثـ 

 أعطيؾ قمما الفاء تفيد الترتيب ،ثـ تفيد التعقيب ،أما تفيد االختيار.
                                                           

  181 الخطيب القزكيني ،صة )المعاني ك البياف ك البديع (،ػػ اإليضاح في عمـك البالغ 1
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 ف.أما الفصؿ فيككف بترؾ العطؼ لعدـ كجكد شيء مشترؾ بيف أمريف اثني

 اإلطناب7تاسعا اإليجاز و المساواة و 

ما يميؿ البالغي  االعرب، غالبمف أكثر األساليب البالغية التي استحسنيا  اإليجاز       
 أبمغ . كالـ أقؿ كمعنى أكثر ك مإليو، أ

 1« أداء المقصكد مف الكالـ بأقؿ مف عبارات متعارؼ األكساط»فيعرفو القزكيني بأنو :

 اإليجاز نكعاف : 

 ػػػ إيجاز لقصر:ليس فيو حذؼ 1

سب السياؽ نحك حيككف بحذؼ مفردة أك جممة ،يفسر المحذكؼ عمى ػػػػ إيجاز الحذؼ :ك  2
اسأؿ أىؿ  ،ألف اآلية تتضمف معنىفالمحذكؼ مف اآلية أىميا ، 2﴾ة  ي  رْ الق   ؿِ ْسئ  ك  ﴿قكلو تعالى :

 .القرية

ال زائدا عميو ك  ،ناقصا عنو بحذؼ كال غيرهمراد ال أصؿ ال أف يككف المفظ بمقدار» :المساواة
 3«بنحك تكرير أك تتميـ أك اعتراض

اإليضاح بعد  ،أغراضوكمف  ىك زيادة األلفاظ عف المعاني لفائدة مقصكدة :اإلطنابأما 
فقد يككف الغرض مف  )اإليغاؿ(، االحتراسى جديد لممعنى األكؿ اإلبياـ إضافة معن

 .4لمكالـتفادم سكء فيـ السامع اإلطناب 

                                                           
 209 الخطيب القزكيني ،صة )المعاني ك البياف ك البديع (،اإليضاح في عمـك البالغػػ  1
 82اآلية  يكسؼسكرة ػػ  2
 210ػػ اإليضاح في عمـك البالغة ،الخطيب القزكيني ،ص  3
 70ص ، 2008ػػ  1427، 1 دار عصماء ،ط ،محمد عمي سمطاني، لمختار مف عمـك البالغة ك العركض: اػػ ينظر 4

71 



 مباحث البالغة ك أثرىا في  المعنى ك  األسمكب         الفصؿ األكؿ           

 

 ~07 ~ 
 

 بين أداء المعنى و جمال األسموب عمم البيانالثاني7المبحث 

أكلو بمكغ  ،ألمريف متكمـلدرس البالغي حيث أنو يرشد اليعتبر عمـ البياف جكىر ا        
 إجادة أفانيف القكؿ. و ثاني،ك المقصد في ذىف المتكمـ 

ك البياف :اإلفصاح مع  .بيف فصيحكالـ الفصاحة كالمسف ك البياف:»بأنو:منظكر  عرفو ابف
البيف مف الرجاؿ :الفصيح ،ابف شميؿ :البيف مف الرجاؿ السمح المساف الفصيح ك ، ذكاء
 1« أكضح كالماؼ العالي الكالـ القميؿ الرنج. ك فالف أبيف مف فالف أم أفصح منو ك الظري

 الكضكح.ا القكؿ فالبياف لغة ىك الظيكر كاإلفصاح ،معنى بيف مف اإلبانة ك مف خالؿ ىذ

 أما اصطالحا فقد كردت مفاىيـ كثيرة منيا:

ىتؾ الحجاب دكف سـ جامع لكؿ شيء إلقناع المعنى ك ا»عرؼ الجاحظ البياف بأنو:
 ييجـ عمى محصكلو كائنا ما كاف ذلؾير حتى يفضي السامع إلى حقيقتو ك الضم

اإلفياـ فبأم ىك الفيـ ك البياف...ألف مدار األمر كالغاية التي إلييا يجرم القائؿ كالسامع ،إنما 
 2« شيء بمغت األفياـ ك أكضحت عف المعنى فذلؾ ىك البياف في ذلؾ المكضع

 الـ   فيـ السامع لمكيتبيف أف البياف يتمثؿ في كضكح ك مف خالؿ ما ذكره الجاحظ 
أىمؿ الكظيفة  ،حيث أف الجاحظأف كظيفة عمـ البياف تتمثؿ في إفياـ المخاطب باعتبار 
   كناية.ة مف مجاز كتشبيو ك الفنية التي تحققيا الصكر البيانيالجمالية ك 

ما صح يفتقر ؼ بو محاسف الكالـ يبرز ما فسد ك بأنو ميزاف تعر تتمثؿ كظيفة البياف ك 
استخرج بمعرفتو جكاىر  إليو كؿ مف نظر إلى أفانيف القكؿ .فإذا أتقف الدارس العمـ بو

 أفانيف القكؿ. المعاني ك

                                                           
 407 صبيف،  ةمنظكر، ماد فاب العرب،ػػ لساف  1
 76عبد السالـ محمد ىاركف ،ص  قيؽ،تح 1 الجاحظ ،جػػ البياف ك التبييف ، 2
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في محاسف الكالـ التي يكصؼ حيث أنو يبحث ،ف كالـ العرب مكضكع عمـ  البيا
كبالغة المعاني كتمكنيا إلى جانب جماؿ األلفاظ ،بيا كىي جكدة األلفاظ كسالمتيا 

 .1التراكيبك 

 أقسام عمم البيان 7

 ػػػ كناية 3عقمي ػ مجاز مف استعارة ك مجاز مرسؿ ك ػػ 2ػػػ تشبيو  1أما أقسامو فتنصؼ إلى 

 التشبيو7أوال 

 2عرفو الخطيب القزكيني بأنو:"مشاركة أمر ألمر آخر في المعنى"

 : 3ىيلى أقساـ عدة العتبارات مختمفة ك يقسـ التشبيو إ

 ــــ التشبيو باعتبار األداة 7 0

 كىك ما ذكرت فيو األداة. مرسؿ:أ ػػػ تشبيو 

 ىك ما حذفت منو األداة مؤكد:ب ػػػ تشبيو 

 ـــ تشبيو باعتبار وجو الشبو 7 8

 ما حذؼ منو كجو الشبو غيابو يجمؿ المتكمـ بيف الطرفيف. مجمؿ:أ ػػػ 

يفصؿ المتكمـ كجو الجمع بيف طرفي التشبيو  هالشبو، بذكر ما ذكر فيو كجو مفصؿ:ب ػػػ 
 مفصؿ.فيسيؿ عمى السامع العثكر عمى السمة التي يشترؾ فييا الطرفاف فيك تشبيو 

                                                           
 47ص ، 2009ار المعارؼ ػ اإلسكندرية ،د، محمد زغمكؿ إسالـ قيؽتحينظر :جكىر الكنز،ابف األثير، 1
 248ص ،الخطيب القزكيني، اإليضاح في عمـك البالغة 2
 159،160،167،173،177،ص  د احمد قاسـ ،محي الذيف قاسـ ديبمحمينظر:عمـك البالغة ، 3
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 الشبو7وجو تشبيو باعتبار األداة و ــ  0

 .ما حذفت منو األداة ك ذكر كجو الشبومفصؿ: ػػ مؤكدأ 

 .ذكرت األداة ك حذؼ كجو الشبو:مجمؿب ػػ مرسؿ 

مجمؿ ك ىك أعمى التشابيو بالغة :ما حذؼ منو كجو الشبو ك األداة معا فيك مؤكد ج ػػ بميغ 
 مبالغة في آف كاحد. ك 

 التشابيو:كنجد كذلؾ مف أنكاع 

 ما كاف كجو الشبو صكرة منتزعة مف متعدد كجو الشبو مركبا. :التمثيؿػػ تشبيو  1

 :المشبو ك المشبو بو يممحاف في التركيب ال يكصفاف بصفة مباشرة. ػػ تشبيو ضمني 2

 تشبيو معككس يصير فيو المشبو مشبيا بو بادعاء أف كجو الشبو أقكل :مقمكبػػ تشبيو  3

 محمد بف كىيب الحميرم في مدح الخميفة المأمكف:فيو . نحك قكؿ 

 1حُ ـــــــــــــــــــــــــــــدَ تـــــــــَـــ مْ يُ  ينَ حِ  ةِ ميفَ الخَ  وُ جْ وَ            ـــــــــــــوُ تــَـــ رّ غُ  أن  كَ  باحُ ا الص  دَ بَ  وَ 

 يكسبو تككيدا كضكحا ك بيانا ك  يزيد المعنىفيك  التشبيو فف مف الفنكف البالغي
يذؿ عمى دقة مالحظة األشباه في األشياء استعمالو لتحقيؽ غرض بياني فكرم جمالي ،

طرقو المتعددة تعطي البميغ مجاال كاسعا النتقاء ما يراه أكثر ، فيقرب المعاني البعيدة المبيمة
صكرة كما أنو جماؿ الألمر يشعر المبدع بمدة االبتكار ،ىذا اك ، تأثيرا في نفس المتمقي
 االستمتاع بجماؿ ىذه الصكرةؽ المتمقيف رغـ اختالؼ طبائعيـ ك التشبييية يرضي أذكا

فيعتمد البميغ في إبرازىا عمى دقة التصكير مع اعتماد الصدؽ ، البيانية.بياف صفات المشبو
 بيف ركنا التشبيو.

                                                           
 69،عالـ الكتب ػ بيركت ػ ص  1ػ شعراء عباسيكف ،يكنس أحمد السامرائي ،جزء  1
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 المجاز7ثانيا 

كجكد عالقة بيف لالتراكيب في غير ما كضعت لو يعد المجاز كؿ استعماؿ لأللفاظ ك 
 يفيـ المعنى مف خالؿ القرينة المغكية أك المعنكية. المجازم،ك المعنى الحقيقي 

ة لو بالتحقيؽ الكممة المستعممة في غير ما ىي مكضكع»يعرؼ السكاكي المجاز بأنو :
،بالنسبة إلى نكع حقيقتيا ،مع قرينة مانعة عف إرادة معناىا في ذلؾ استعماال في الغير 

  1«المعنى

 2«المفظ المركب المستعمؿ فيما شبو بمعناه األصمي»أما الخطيب القزكيني فيعرفو بأنو 

ج أف المجاز قد يككف في الكممة أك  في القزكيني نستنتمف خالؿ تعريؼ السكاكي ك 
 القرينة. اتبيني ىذه العالقةالمجازم ك المعنييف الحقيقي ك يشترط فيو كجكد عالقة بيف التركيب ك 

 :لغكمالبالغة المجاز إلى قسميف عقمي ك يقسـ عمماء 7ازأقسام المج

يككف في إسناد الفعؿ أك ما في معناه إلى غير فاعمو األصمي ك ك : ـــ مجاز عقمي 0
يككف في التركيب مع إيراد قرينة تكضح المراد از الحكمي أك اإلسناد المجازم ،ك يسمى المج
 .3مف التركيب

معاني أخرل مجازية بينيما  مف حقائقيا المغكية إلى ىك نقؿ األلفاظ: ـــ مجاز لغوي 8
ؿ القرينة الكاردة في التركيب كقد يككف في الكممة المفردة مناسبة ،تفيـ الصمة مف خالصمة ك 

 .4استعارةكقد يككف في جممة.  كينقسـ إلى مجاز مرسؿ ك 

                                                           
 359 السكاكي،صمفتاح العمـك ، 1
 338 اإليضاح في عمـك البالغة،الخطيب القزكيني،ص 2
  147، 143 ينظر:في البالغة العربية:عمـ البياف ،عبد العزيز عتيؽ،ص 3
  143 السكاكي صينظر:مفتاح العمـك ، 4
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ك الحقيقي في و المشابية بيف المعنى المجازم كالمجاز المغكم إذا كانت عالقت
 . 1أما ما كانت عالقتو غير المشابية فيك مجاز مرسؿاستعارة ك 

المجازم عالقة يو العالقة بيف المعنى الحقيقي ك :ىي مجاز لغكم تككف فأ ـــ االستعارة
: في الحرب نحكالمحذكؼ  تريد بو الطرؼ اآلخري تشبيو حذؼ أحد طرفيو ك المشابية كى

 أنت تريد القكؿ في الحرب رجؿ شجاع. أسد. ك 

 :أقساميا

 كىي:قسـ عمماء البالغة االستعارة إلى أقساـ عدة العتبارات مختمفة 

لثاني أما ا باألكؿ أف يصرح بالمشبو بو د، كالمراعنيامكنى االستعارة تنقسـ إلى مصرح بيا ك 
المراد بالتحقيقية أف ك  كتخيميةإلى تحقيقيو  يراد منو حذؼ المشبو بو .كالمصرح بيا تنقسـ

ما عقميا.أما التخييمية المشبو المحذكؼ ىو المتركؾ شيئا محققا إما حسيا ك يككف المشب ك ا 
تعيف الحمؿ عمى ىي أف يككف المشبو مشيئا كىميا.كتقسـ التحقيقية ك التخييمية إلى قطعية ك 

يمية يإال في الكىـ )تخيعقمي )تحقيقيو قطعية(،أك عمى ما ال تحقؽ البتة مالو تحقؽ حسي أك 
ىي أف يككف المشبو المحذكؼ التخييمية أيضا إلى احتمالية ك ك التحقيقية  تنقسـقطعية ( ك 

قسمت االستعارة كذلؾ ك  .أخرل عمى ما ال تحقؽ لو الح الحمؿ تارة عمى ما لو تحقؽ ك ص
أف ال  ىيك كتبعية:أكليا . إلى أصمية كىي أف يككف معنى التشبيو داخال في المستعار دخكال

 . 2ىناؾ استعارة مرشحةبما لحقيا التجريد فسميت مجردة ك ر يككف داخال دخكال أكليا ك 

 ػػػػػ مكنية 2ػػػػ تصريحية  1 ستنتج أف االستعارة تنقسـ إلى : نذكره مف خالؿ ما سبؽ 
ػػ أصمية  3تحقيقيو  ب ػػػ تخييمية ك تنقسماف بدكرىما إلى قطعية ك احتمالية  أ ػػ:  تنقسـ إلىك 
 مجردة .ػػ  6ػػ مرشحة  5ػػ تبعية  4

                                                           
 119ص ، ،مصطفى طمـك سمطاف محمد، غة،حفني ناصؼ ،محمد ديابدركس البالينظر: 1
  374، 373ينظر:مفتاح العمـك ،السكاكي،ص  2
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يفيـ ، لو عالقات كثيرةتككف فيو العالقة غير المشابية ك مجاز 7 المجاز المرسلب ــ 
 .1الكالـ مف خالؿ القرينة المغكية أك المعنكية المكجكدة في التركيب

 27عـــــــــالقــــــــاتــــــــــــــــــــــــــــــــو

 يطمؽ لفظ السبب كيراد المسبب.السببية:ػػ  1

 ػػػػ المسببية :يطمؽ لفظ المسبب ك يراد السبب. 2

 يراد الكؿ مثؿ:اإلسالـ يحث بأف يطمؽ الجزء ك  ؾجزئو، كذلتسمية الشيء باسـ جزئية:الػػػ  3

 العبيد.يراد بو الكؿ حرير الرقاب. ذكر الجزء الرقاب ك عمى ت

 يراد بو الجزء.سمية الشيء باسـ كمو يذكر الكؿ ك تالكمية:ػػػ  4

 .تسمية الشيء باسـ ما كاف عميوكاف:اعتبار ما ػػػ  5

 .ػػػػ اعتبار ما يككف :تسمية الشيء باسـ ما يؤكؿ إليو 6

 ريد بو الحاؿ.أُ المحؿ ك  ذلؾ فيما إذا ذكر لفظك المحمية:ػػػ  7

 يراد بو المحؿ.ذكر لفظ الحاؿ ك الحالية:ػػػ  8

 يراد األثر الذم ينتج عنيا.ذكر اسـ اآللة ك اآللية:ػػػ  9

 أريد مجاكره.كذلؾ فيما ذكر الشيء ك المجاكرة:ػػػ  10

 

 
                                                           

 143ينظر:في البالغة العربية ػ عمـ البياف ػ عبد العزيز عتيؽ ،ص  1
 164ػػ  158ينظر:المرجع نفسو،ص  2
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 الكناية7ثالثا 

لمكناية تعاريؼ كثيرة منيا:ترؾ التصريح بذكر الشيء إلى ما يمزمو لينتقؿ مف 
كأف تقكؿ فالف كثير الرماد كناية عف الكـر ك الضيافة كىي  كناية ،المذككر إلى المتركؾ 

 .1عف صفة 

 كىي:تقسـ الكناية إلى ثالثة أقساـ ك 

 .كقكلؾ:طكيؿ النجاد فيي كناية عف طكؿ القامة ػػ كناية عف صفة1 

 .2"جاء البخيؿ ميديو، أجاء قابض "كقكلؾ: ػػػ كناية عف مكصكؼ 2 

 .ػػػ كناية عف نسبة 3 

 فيي تعبير عف المعنى بطرؽ جميمةأبمغيا ،أبدعيا ك ليب البيانية ك األسا الكناية أجمؿ
 متاع.فيي إبداع ك ا، األسمكب غير المباشر ىك األكثر تأثيراك ، بديعة

 

 

 

 

                                                           
تح نسيب نشاكم،دار ب صادرػػ ، بديع،صفي الديف الحميينظر:شرح الكافية البديعية في عمـك البالغة ك محاسف ال 1

 201،ص  1992ىػ ػ  1412 2بيركت ،ط 
ىػ  1316 بعة األكلى ػػػ طال،دار القمـ ػ دمشؽ،1 ة الميداني،جالبالغة العربية ،البالغة العربية ،عبد الرحماف حسف حنبك 2

 136ص ، ـ 1996
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 7عمم البديع بين جمال المفظ و دقة المعنىالمبحث الثالث

ف الكالـ بعد إصابة س  ح  تعتبر المحسنات البديعية تكابع ك قكالب لممعاني حيث أنيا تُ 
 المعنى المرجك.

أنشأه ك بدأه.ك : بدع الشيء يبدعو .بدعا ك ابتدعو»ؼ ابف منظكر البديع لغة :عرّ 
 أبدعت:المبدع البديعك المحدث العجيب.البديع:كف أكال.ك البديع ك البدع الشيء الذم يك

  1«اخترعتو ال عمى مثاؿ:الشيء

 مر ك اختراعو. األالبديع لغة :يعني بداية 

 األلفاظ المعاني التي تعبر عنيا.  زخرفيا لتناسبمكضكعو ركنؽ األلفاظ ك 

كضكح سيف الكالـ بعد رعاية المطابقة ك عمـ يعرؼ بو كجكه تح»ىك:اصطالحا البديع 
 .2«الداللة

األلفاظ عف المعاني بأسمكب  مف خالؿ ىذا التعريؼ نستنتج أف البديع ىك تعبير
جميؿ ك جذاب لكف اإلسراؼ في المحسنات البديعية يؤدم لفساد المعنى ال محالة. ك ىذا ما 

فقد كاف ك غيرىـ ، كقع فيو بعد الشعراء المكلديف أمثاؿ :مسمـ بف الكليد ك أبي تماـ
لفقرىـ في  إما إعجابا ك إما إخفاء، في غاية اإلسراؼ البديعية  استعماليـ لممحسنات

   3المعاني ك بيذا انحط إنتاجيـ األدبي.

أما ابف خمدكف في تعريفو لمبديع فنجده يركز عمى فنكنو إذ يحصر دكرىا في تزييف 
ىك النظر في تزييف الكالـ ،ك تحسينو بنكع مف التنميؽ ،إما »إذ يقكؿ:،الكالـ ك تحسينو 

                                                           
  230، 229 ص، بدع ة، مادمنظكر ف، ابػ لساف العرب 1
 114،ص  2010ىػ  ػ  1431، 1ػ تمخيص المفتاح ،القزكيني،مكتبة البشرل ػ باكستاف ،ط  2
 8عبد العزيز عتيؽ ،دار النيضة العربية ػ بيركت ،ص ، ينظر ػ في البالغة العربية 3
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أكزانو أك تكرية عف المعنى المقصكد بسجع ،أك تجنيس يشابو بيف ألفاظو أك ترصيع يقطع 
أك طباؽ بالتقابؿ بيف األضداد كمثاؿ ذلؾ ، أخفى منو الشتراؾ المفظ بينيما بإيياـ معنى

 1«يسمى عندىـ البديعك 

 فنون البديع7

فقد كاف شاعرا ،يعد ابف المعتز في كتابو البديع أكؿ مف كضع مباحث ىذا العمـ 
،جيد القريحة ،حسف اإلبداع لممعاني ،مغرما بالبديع  مطبكعا مقتدرا عمى الشعر،سيؿ المفظ

،أما قدامة بف جعفر فقد اىتدل إلى  في شعره حيث ك ضع ثمانية عشر نكعا مف البديع
ستة أنكاع ، ثالثيف مف أنكاع البديعأف أبا ىالؿ العسكرم أكرد خمسة ك ،إال  تسعة أنكاع فقط

 2.مف كضعو

الكالـ بعد الرعاية بمطابقة مقتضى الحاؿ،ك المحسنات البديعية تؤدم دكر تحسيف 
 نكعاف:  ىيتعقيد المفظي كالمعنكم،ك خمك العبارة مف ال

ف كاف بعضيا قد يفيد المعنى ك ضرب معن  المفظيحسف كم يرجع إلى تحسيف المعنى أكال كا 
ف تبع ذلؾ إفادة ال ك لفظي يرجع إلى تحسيف المفظ أص كضرب إذ عبر  ىفالمعن المعنى،ا 

 3أصاب المقصد.ستقاـ ك حسف اعنو بمفظ 

 

 

                                                           
 375 ص ،اية ػ دمشؽدالي ةالدركيش، مكتببد اهلل محمد ع ؽتحقي خمدكف،الذيف ابف  يخمدكف، كلابف مقدمة  1
 72، 12ينظر :في البالغة العربية ػ عمـ البديع ػ عبد العزيز عتيؽ،ص  2
 76،ص المرجع نفسو ينظر : 3
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 أوال المحسنات البديعية المعنوية7

جكىره فإنو مف األنسب االبتداء بالمحسنات لما كاف المعنى ىك أساس الكالـ ك 
 :منياك  المعنكية

فاظ الحقيقة مثالو قد تأتي بأليف الضديف في كالـ أك بيت شعر ،ك :الجمع ب1ػػػ المطابقة 1
﴾ك ىـ رقكد اتحسبيـ أيقاظك ﴿قكلو تعالى:

المطابقة بيف األيقاظ ك الرقكد.ك يمكف أف تأتي 2
 بألفاظ المجاز.المطابقة 

 المطابقة ثالثة أنكاعو:

 ىي ما صرح فييا بإظيار الضديف مثؿ الميؿ ك النيار.اإليجاب:أ ػػ مطابقة 

ىي ما اختمؼ فيو الضداف  كأ ،الضديفما لـ يصرح فييا بإظيار السمب:ب ػػ مطابقة 
 إيجاب ك سمبا.

 أف يكىـ لفظ الضد أنو ضد مع أنو ليس بضد.كقكؿ دعبؿ الخزاعي::التضادج إيياـ 

 3ىكَ بَ فَ  وِ سِ أْ رَ بِ  يبُ شِ المَ  كَ حِ ضَ                   لٍ جُ رَ  نْ مِ  ممُ ي يا سَ بِ جَ عْ ال تَ 

 إيياـ التضاد. فيك،كناية عف كثرة المشيب بؿ  ليس بضد البكاء " "ضحؾ المشيب

 أكثر ما تجيء المقابمة في األضداد.ـ ثـ مقابمتو بمثمو في المعنى،ك : إيراد الكال4ػػ المقابمة 2

 

                                                           
 77،79،ص  في البالغة العربية ػ عمـ البديع ػ عبد العزيز عتيؽػ ينظر : 1
 18سكرة الكيؼ اآلية  2
 106دار الكتاب العربي ،ص ، ػ ديكاف دعبؿ الخزاعي ،شرحو حسف حمد 3
 85، 84ػ ينظر :في البالغة العربية ػػ عمـ البديع ػػ عبد العزيز عتيؽ ،ص  4
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:بمعنى التبميغ ىي الكصؼ المدعي عقال ك عادة ،ك يعد اإلغراؽ ك الغمك مف 1ػػػ المبالغة 3
 ستبعد كقكعو عادة المبالغة أيضا .اإلغراؽ ىك :اإلفراط في كصؼ الشيء بما يمكف عقال ك ي

 الغمك:فكؽ المبالغة ك اإلغراؽ.

تعطيو نو:"تكفي المعنى حظو مف الجكدة ك ػػ التتميـ ك التكميؿ:عرفو أبك ىالؿ العسكرم بأ 4
لفظا يككف فيو تككيده  كتكرده، أال تغادر معنى يككف فيو تمامو إال  ـالصحة، ثمف  انصيب

 2إال تذكره.

 3غير مقصكد خفي مقصكد. ر، ظاىمفردا لو معنياف ػػ التكرية:ذكر المتكمـ لفظا 5

في األفعاؿ  االنتقاؿػػ االلتفات:انصراؼ المتكمـ مف المخاطبة إلى اإلخبار أك العكس ك  6
  4ما يشبو ذلؾ.آلخر أك مف الغيبة إلى الخطاب ك  مف زمف

 أف يجمع المتكمـ بيف شيئيف فأكثر في حكـ كاحد. الجمع:ػػ  7

 أف يأتي المتكمـ بشيئيف مف نكع كاحد فيفرؽ بينيما.التفريؽ:ػػ  8

 ػػ المؼ ك النشر:ذكر متعدد عمى التفصيؿ ك اإلجماؿ  9

ك التكقيؼ ك المؤاخاة قد  ،صحاب البديع بالتناسب ك االئتالؼيسميو أػػػ مراعاة النظير:ك  10
غير حقيقي ى أك لفظا لمفظ أك معنى لمعنى ،كقد يككف التناسب تككف المناسبة لفظا لمعن

  5ىك ما يسمى بإيياـ التناسب كىك الجمع بيف معنييف غير مناسبيف.ك 

                                                           
 105، 98،ص  عتيؽ في البالغة العربية ػػ عمـ البديع ػػ عبد العزيزػ  1
 اىيـ ،دار إحياء الكتب العربية  عمي محمد البجاكم ،محمد أبك الفضؿ إبر  قيؽػ الصناعتيف ،أبي ىالؿ العسكرم ،تح 2
 389،ص  1952ىػ ػ  1371ػ  1 ط
 122ػ ينظر : في البالغة العربية ػػ عمـ البديع ػػ عبد العزيز عتيؽ ،ص  3
 58بيركت ،ص ، 2012ػػ  1433، 1عرفاف مطرجي ،مؤسسة الكتب الثقافية ػ ط  قيؽينظر :البديع ،ابف المعتز ،تح 4
 181، 179ػ ينظر : في البالغة العربية ػػ عمـ البديع ػػ عبد العزيز عتيؽ ،ص  5
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 ػػ تشابو األطراؼ : يختـ المتكمـ كالمو بما يناسب أكلو آخره في المعنى. 11

 المفظية7ثانيا المحسنات البديعية 

 1:تشابو الكممات في تأليؼ حركفيا ك اختالؼ معانييا.ػػ الجناس 1

:تكافؽ الفاصمتيف مف النثر عمى حرؼ كاحد.ك أحسف السجع ك أشرفو منزلة ػػ السجع 2
 لالعتداؿ ىك ما تساكت فقراتو في عدد الكممات

:مقابمة لفظة لمفظة أخرل تككف األكلى في صدر ك الثانية في عجز البيت ػػ الترصيع 3
 .2الشعرم ك يككف التكافؽ في الكزف ك الركم

كالما منسكبا لمغير في نصو ك يككف النص المقتبس مف القرآف :إدخاؿ المتكمـ ػػ االقتباس 4
 الكريـ أك الحديث الشريؼ.

 .3:إدخاؿ المتكمـ بيت مف الشعر أك جزء منو في كالموػػ التضميف 5

:ك ىك ثالثة أقساـ :أ ػػػػ ما كافؽ آخر كممة في الصدر آخر 4رد األعجاز عمى الصدكر 6
كممة في الصدر آخر كممة في العجز. ج ػػػ ما كافؽ  كممة في العجز . ب ػػ ما يكافؽ أكؿ

 كممة في نفس المكضع إما في العجز أك الصدر.

ىك أف يعمد الشاعر في مطمع قصيدتو إلى إقامة القافية في عركض البيت »: 5ػػ التصريع 7
 « البيت ك ضربو

                                                           
 196ػ 195،ص  في البالغة العربية ػػ عمـ البديع ػػ عبد العزيز عتيؽ  :ػ ينظر  1
 218، ص  ،بيركت 2012ػػ  1433، 1ػ ط عرفاف مطرجي ،مؤسسة الكتب الثقافية  قيؽ:البديع ،ابف المعتز ،تحينظر 2
 133ػ ينظر :المرجع نفسو ص  3
 225ػ ينظر : في البالغة العربية ػػ عمـ البديع ػػ عبد العزيز عتيؽ ،ص  4
 174محمد عمي سمطاني ،ص ، ركضالمختار مف عمـك البالغة ك الع 5
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نكع مف :كقكع قمب بيف لفظتيف إحداىما في أكؿ البيت ك الثانية في آخره فيك 1قمب مجنح 8
 أنكاع الجناس.

 ور البالغية في المعنى و األسموبالصأثر  7المبحث الرابع

يجعمو مستحسنا لدل النقاد ك يمنح العمؿ األدبي جمالو الفني ك األمر الذم  
ك األديب في التعبير عف البالغيكف ىك التنكيع في األساليب البالغية الذم يعبر عف ميارة 

التعبير ،فيككف دكر الصكر البالغية إبراز المعنى ك  خاطره عكاطفو التي تجكؿ فيأفكاره ك 
 بديع تستعذبو األسماع الراقية الذكاقة لمجماؿ األدبي . عنو بمفظ جميؿ

 أثر تركيب الجممة في المعنى و األسموب7أ ــ 

االنتقاؿ مف بياءه كألسمكب يبرز العمؿ األدبي حسنو كيزيد مف جمالو ك التنكيع في ا
مف عناصر الجماؿ األدبي في الكالـ حسف تركيب الجمؿ بتنظيـ اإلنشاء ك الخبر إلى 

ذلؾ بإتباع القكاعد التي كضعيا عمماء ا كفؽ نسؽ متالئـ ال تنافر فيو ك مفرداتي
  .ر األكبر في انسجاـ العمؿ األدبي،النتقاء المفردات الجميمة لو الدك المعاني

يكجو المساف العربي الفصيح ف يجب أف يككف منضبطا في استعماؿاألديب البميغ 
لمعاني التي اني التي تذؿ عمييا صيغ الكممات،ك المعاو نحك الكممة ك الجممة العربية ك اىتمام

اض االستفياـ البالغي بياف أغر تأخير ،كدالالت الذكر كالحذؼ ك اليذؿ عمييا التقديـ ك 
تفياـ قد يككف سياؽ الحاؿ ،فاالسىذه األغراض حسب حالة المخاطب ك  تختمؼالمتنكعة ك 

 2قد يككف لمتعظيـ...الخإنكاريا أك تعجبا أك سخرية كتحقيرا ك 

 

                                                           
 213ص  ،محمد عمي سمطاني ،لمختار مف عمـك البالغة ك العركض: اػ ينظر 1
 138ص ، 1 عبد الرحماف حسف حنبكة الميداني،ج، ينظر :البالغة العربية 2
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 7ب ـ أثر األسموب البياني في العمل األدبي

األرفع منزلة بالنظر لتنكع أكثر األساليب البالغية إقناعا ك تعد األساليب البيانية مف 
تعدد أغراضيا لتأثر في المخاطب فيعتمد ىذا األسمكب عمى قدرة اإلبداعية ك الفنية 

فيعبر عف ميارة األديب الفكرية كالفنية كمدل غرض الصكرة البيانية فكرم بياني .1لألديب
ناتج عف  يةاالبتكار،حيث أف استخداـ الصكرة البيانخصكبة خيالو كقدرتو عمى اإلبداع ك 

اني المجكء لألسمكب البيبترؾ استخداـ األسمكب المباشر ك  تقديره لواحتراـ فكر المخاطب ك 
اف المخاطب أف يفيمو ىذا األسمكب بإمكالمتمثؿ في المجاز كالتشبيو كالكناية كالتمميحات ك 

 .  2ذلؾإذا كاف مستكاه يسمح  ب

 ج ــ أثر البديع في جمال األسموب7

ك  ،تككيده أما المفظية فدكرىا تحسيف المفظالمعنكية دكرىا تحسيف المعنى ك  تالمحسنا
مكضع الحسف أف تككف األلفاظ تابعة لممعنى ألنو لك كاف غير ذلؾ يفقد الكالـ معناه فيككف 

 متكمفا ركيكا ال معنى لو فينفر المخاطب مف سماعو.

لذلؾ فإف الشعر الحمكة، ترتاح ألكزانيا الجميمة نسانية بطبيعتيا تطرب لممكسيقى ك النفس اإل
 . 3حتى األطفاؿتأثيره الكبير عمى نفس اإلنساف ك لو 

 :د ــ الغرض من دراسة عموم البالغة

اليدؼ األساس لعرض فنكف البالغة ىك القدرة عمى اكتشاؼ عناصر الجماؿ األدبي 
مى فيـ النصكص تنمية القدرة ع ككذا في الكالـ األدبي سكاء كاف ذلؾ الكالـ شعرا أك نثرا،

 االبتكار. الجميمة الراقية كالقدرة عمى اإلبداع ك 
                                                           

   64 البالغة العربية ،عبد الرحماف حسف حنبكة الميداني ،ص ينظر:ا 1
 96 ،صمرجع نفسو ينظر:ال 2
 83،ص  لمرجع نفسواينظر : 3



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمييد

 ليل البالغي لقصيدة "واحر ق لباه"التحأوال :

 وطن"  علل ال أىل و ال وم التقصيدة "بلليل البالغي  التح:ثانيا
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 تمييد7

 التعريف بالشاعر 7ــ  0

 303ـ ػػػػ  915عاـ ) بالككفة  كلد فيأحمد بف الحسيف الجعالمتنبي ىك: أبك الطيب
في رحمتو كثيرا مف  ق( كاف شاعرا راجح العقؿ عظيـ الذكاء ،رحؿ إلى الشاـ في صباه كلقي

يقاؿ سبب تسميتو بالمتنبي ىك ادعاءه  األدب فأخذ عنيـ مختمؼ عمكـ العربية.أئمة المغة ك 
 لمنبكة في بادية تسمى السماكة

 رحالتو األدبية 7ــ  8

كلة بف حمداف سنة سبع كثالثيف كثالث مئة لميجرة فمدحو بالط سيؼ الدانتقؿ ل
بيف ابف ة آالؼ دينار.فكقع خالؼ بينو ك أجرل عميو كؿ سنة ثالثكأحبو ،كأجازه الجكائز ك 

عرض بيا دمشؽ ك ـ فرحؿ إلى  956ق ػػػػػ  346حمب سنة خالكيو فكاف ذلؾ سببا ليغادر 
كافكر  مدحف ؼ الدكلة لكثرة محبتو لو.ثـ انتقؿ إلى مصر في مدح سيمشيكرة قصائد 

غادر مصر فنظـ قصائد مشيكرة في ، لـ ينؿ ما أراد األخشيدم كفي نفسو مطامع لكنو
مدح عضد الدكلة ـ بالد فارس كانتقؿ إلى شيراز ك بعد ذلؾ كانت كجيتو بغداد ث،ىجاء كافكر

ـ  965ق شباط  354 ائؿ شعباف سنةبف بكيو ثـ انصرؼ راجعا إلى بغداد فالككفة في أك 
بي مع كلده محسد بف أبي جيؿ األسدم في الطريؽ فاقتتمكا حتى قتؿ المتنفعرض لو فاتؾ 

 1ـ 965 ق ػػ 354رمضاف سنة  28كاف ذلؾ في و مفمح ك غالمك 

في البادية أركع ما لقف  مند نشأتو األكلى، القمـلسيؼ ك عرؼ المتنبي بككنو فارس ا 
كثيرا ما فشجاعة صغره عمى حب البداكة كخصاليا النبيمة مف نجدة ،ككفاء ك كطبع مند فييا،

                                                           
 6، 5ينظر :ديوان المتنبي ص  1
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نة كتعكده عمى كما أنو أحب مظاىر البداكة الخش، الشجاعة كاالعتزاز بالنفستغنى بالبطكلة ك 
 بيا  لتو عف قصص البطكلة العربية فأعجبف األعراب مند طفك سمع ع، الترحاؿالتنقؿ ك 

 القكةبالغمبة ك الحياة القاسية ك اعتدادىا ر مظاىر الخشنة ك تظيف.صغره ظؿ يتغنى بو مندك 
  1األثر الذم أحدثتو البادية في نفس المتنبي لـ يمحو الزماف رغـ رحيمو عنيافي قصائده.ك 

  أخالقو و طباعو 7ــ  0

ال إال أنو لـ يكف يصمي كال يصكـ كال يقرأ القرآف ك  رغـ الصفات الحسنة التي تميز بيا  
بعد أف أثرل كلـ يكف متكرعا كثيؽ اإليماف بطبيعة مزاجو ألنو صاحب مطامع  يؤدم زكاة

لديانة ليست عيارا إال أف ا .2العادات العقائد ك الكقائع ال بكعقؿ مككؿ باألعماؿ ك ، دنيكية
م ال لكف لإلسالـ حقو مف اإلجالؿ الذء االعتقاد سببا لتأخر الشاعر ،ك ال سك عمى الشعراء ك 

ف كاف مستخفا بأمكر الديف إال فالمتنبي ك 3نثرا.ال قكال كال فعال كال نظما ك يسكغ اإلخالؿ بو  ا 
حاكؿ أف يضع منيجا جديدا لألسرة اعة كالفتكة كالمركءة ك نو يدعك لمقيـ الُخمقية كالشجأ

بما تقدمو لمبشرية مف  قيقييككف فخرىا الح،ك  كف اعتمادىا عمى األعماؿ الصالحةالعربية يك
. يؤمف المتنبي 4خدماتوالرجؿ بأصمو كنسبو بقدر ما يفخر بأعمالو ك ،فال يفخر  خدمات

ية. بما ينفعكف البشر أف تقاس بما يقدمكف مف أفعاؿ ك  أّف أقدار الناس يجب: بالمبدأ القائؿ
  5المعركؼ أنو كاف يعتز اعتزازا بالغا بشخصيتو. ككاف يفتخر بأدبو ال بنسبو ك

 
                                                           

 97، 96ص  2009، 1ط  ،م سالمة دار الكفاء ػ اإلسكندريةيسر  ،ينظر:الحكمة في شعر المتنبي 1
،ص  2012مطالعات في الكتب ك الحياة ،محمكد عباس العقاد  ،مؤسسة ىنداكم لمتعميـ ك الثقافة ػ القاىرة ػ  ينظر :2

127 
دار ، 1أبي منصكر عبد الممؾ الثعالبي  ،تحقيؽ مفيد محمد قميحة ،ج يمة الدىر  في محاسف أىؿ العصر ،ينظر يت 3

  122ـ ،ص  1983ىػ ػ  1403، 1الكتب العممية ػ بيركت ،الطبعة 
 209يسرم سالمة ص ، ينظر:الحكمة في شعر المتنبي 4
 212، 211ينظر:المرجع نفسو ص  5
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 موىبتو األدبية و الشعرية 7ــ  1

س الكممة قائد العركبة فار شاعر العربية ك فيك مبدعا مف نكع خاص  يعد أبك الطّيب
أف  ،استطاعرة كصفاء الصكرة الذم جسد ذاتو فنانا عربيا ثائرا جمع بيف عمؽ الفك الحكمة

 يبمغ بالصياغة العربية أقصى غاياتيا فأقاـ عرسا لألصالة العربية ك الذكؽ الفني في لكحاتو
 األلحافالشعرية ىك شاعر كضع أناممو عمى األكتار الحقيقية لطاقات المغة العربية فانبعثت  

ر    اعشميجسد شعكره بالعظمة فأغمب قصائده تفخيـ ل هشعر .1خمكدمتعة ك كفييا فف ك فييا فكر 
بما يريده لنفسو كيحسو مف صفاتو ك يعطي لنفسو   يثني عمى ممدكحو كافالمجد كالسمك ،ك 

                          . 2ممدكحو ك أما ىجاءه فتمثؿ في ذكره  لضد ما يفخر بو  مف المناقب ما ال يقؿ عف

 مكانتو األدبية 7ــ  2

ؼ اتجيت مفاىيـ أبي الطيب المتنبي اتجاىا جديدا بعد أف عرؼ الطريؽ إلى سي
اء كالفارابي ك أبي بالط سيؼ الدكلة حمبة لألدباء ك الشعر يعد ق. 337اـ الدكلة الحمداني ع

كالت سيؼ الدكلة متنفسا كجد أبك الطيب في بط، غيرىـكعالـ المغة ابف خالكيو ك  فراس
تغنى بيا غناء حار ك حو فمجد المتنبي بطكالت األمير ك تطمعاتو فأطمؽ العناف لمدلطمكحو ك 

كصؼ حركب بي فارسا يمجد الفركسية ،تفكقا بينا سببو أف المتنتفكؽ عمى أقرانو الشعراء 
 .3براعة فائقة لدرجة تصؿ لكصؼ منظر المعركة بسيؼ الدكلة 

 

 

                                                           
 18ص ، 1996منير سمطاف ،دار المعارؼ ػػ اإلسكندرية ،،التشبيو ك المجاز  البديع في شعر المتنبيينظر: 1
 247ص  :المرجع نفسوينظر 2
 235ػػػ  231ص  المرجع نفسو:ينظر  3
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 أعجب بصفات األمير رأل فييا انعكاسات مختمفة لشخصو ىك ك ما كاف يريده
المدة التي ، كاف يستمد مف أفعالو الخالدة زادا لشاعريتوك  ،مدحو بصفات البطكلة كغيرىاف

عمى مسمع المغكييف ك  كلة تسع سنكات فتحكؿ مدحو فخرامكث فييا المتنبي برفقة سيؼ الد
 . 1الشعراء

 7ديوانوــ  3

ؼ حكؿ ترتيبو . لقد رتبو بنفسو ىناؾ خاللحياتو يكاد ديكاف المتنبي أف يككف سجال كامال
و  حسب رتب سب التسمسؿ التاريخي كبعضيـ قاؿ أنو اعتبره مرتبا ح ىناؾ مف الشراح مف

 لكنوقصائده جغرافيا ك الكافكريات ك الفارسيات ؛أم أنو جمع إقامتو كالعراقيات كالشاميات ك 
أضاؼ حذؼ أبيات مف لـ يستحؽ مدحو ك قكؿ بأنو  ؾكىنا ،مكقعأعاد ترتيبيا زمنيا لكؿ 

 2أبيات أخرل

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 248 ،ص مرجعال  منير سمطافالمجاز، التشبيو ك  البديع في شعر المتنبي :ينظر  1
ص ، 2009يـ بف محمد آؿ خميفة ػ البحريف ،الطبعة األكلى ،أطمس المتنبي ،يكسؼ أحمد الشيراكم،مركز الشيخ إبراى 2
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 "واحر قمباه"تحميل بالغي لقصيدة ال7 أوال

ي محفؿ مف أنشدىا فك ،1 الدكلة سيؼ  أبك الطبيب المتنبي في ىذه القصيدة الميمية يعاتب 
التعرض لو تقدـ إليو بشؽ عميو كأحضر مف ال خير فيو ك   إذا تأخر عنو مدحو كافالعرب ك 

 في مجمسو فقاؿ يعاتبو: 

 2كزنيا مف الثاني الطكيؿ.

 مُ قَ سَ  هُ ندَ ي عِ الِ ي وحَ مِ سْ جِ بِ  نْ مَ و َ        مُ بِ شَ  وُ بُ مْ قَ  نْ ممّ  باهْ مْ قَ  رّ حَ اـــ وَ  0

بركدة لعدـ اىتمامو ك   الدكلةِ  سيؼ   في ىذا البيتيعاتب المتنبي  .،سقـ: المرض 3شبـ :بارد
بينما  ول الشديد حبوػػػ ليبيف تفجعو ك احتراؽ قمبو ك أسمكب الندبة ػػػػ كاحر قمباه ػػ  ستعمالمقمبو 

العدؿ  إذ ليس مف؛ك ىذا ما زاده حرقة ك تفجعا ، ىك غير مباؿ لما يعانيو مف سقـ ك عمة
 الصمت.أف يقابؿ الحب باإلعراض ك 

في قكلو:"كاحر قمباه" مف الصكر البيانية التي كشفت عف ىذه المعاني نجد االستعارة ك        
ترؾ قرينة النار ك بو بحرقة النار فحذؼ المشبو  وحزنىي استعارة مكنية حيث شبو عذاب ك 

يانيا لمطمع قد أعطى ىذا التشبيو ركنقا ب؛ك "حر" لفظية دالة عميو عمى سبيؿ االستعارة المكنية
 كذلؾ نجدك ، الستكماؿ باقي أبيات القصيدة معناه كىذا يقكد السامعالقصيدة فحسف لفظو ك 

بركدة القمب تعبر عف عدـ أنو حيث االة ،كناية عف الالمب "قمبو شبـالكناية في قكلو:"
،باإلضافة (شبـطباؽ اإليجاب )حر، في المحسنات البديعية فنجدىاأما .االىتماـ
 .األسماعتستعذبيا  نغمة مكسيقية ك قد أعطى مطمع القصيدة(عنده سقـ، شبـ قمبولمتصريع)

                                                           
 331المتنبي ،ص ػ ديكاف المتنبي ،أبك الطيب  1
 1119ص أبي العالء أحمد بف عبد اهلل المعرم،محمد سعيد المكلكم، الالمع العزيزم في شرح ديكاف المتنبي ،  2
 331ػ ديكاف المتنبي ،أبك الطيب المتنبي ،ص  3
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في قمة الركعة األسمكبية فحسف  البالغييف البياف ك البديع كافمزج بيف المكنيف فال
فة التعبير مف خالؿ ركعة طاألنو مزج بيف الشعكر العميؽ باأللـ ك ل المفظ ك استقاـ المعنى

 .جكدة بديعوبيانو ك 

 مُ األمَ  ةِ ولَ الدَ  يفِ سَ  ب  ي حُ عِ د  تَ  وَ   ي          دِ سَ ى جَ رَ بَ  ا قدْ بً حُ  مُ ت  كَ ي أُ ا لِ مَ  8

ف يدعي بينما ىناؾ م؟ الصادؽ لسيؼ الدكلة يك إخالص يحبخفي أ لـقائال: يتساءؿ
  لألمير.يتظاىر بحبو ك 

" الفعؿ المضارع تضعيؼ ىك بياءألمر الذم زاد ىذا المعنى حسنا ك اك    فيك "أكتـّ
مالي أكتـ حبا قد برل قكلو:في  حقيقيالستفياـ غير الا ؾ، ككذلالشديدةيكحي بالمبالغة 

عي حب سيؼ الدكلة تدّ كذا التقديـ في قكلو:"ك ك ،التكجع إظيار األلـ ك  وغرضف ؟ جسدم
منو غرض الك ،عؿ تدعيلمف كاقعة فاعالالاألمـ  ر  أخ  ك ىك مفعكؿ بو ك  "فقدـ سيؼ الدكلةاألمـ

ليبيف شدة تعمقو  ويمنافسحب ب ويقارنل  سيؼ الدكلةل وحب ث عفيحدال أراد المتنبي ىك أف
 .بيذا الحب فتـ التقديـ

 حيث ا قد برل جسدم""حب قكلو في االستعارة المكنية فتمثمت في يةالبيانالصكر  أما
عمى  "حبا"ك صرح بالمشبو  كترؾ قرينة لفظية دالة عميو "برل" حذؼ المشبو بو المرض
 . ليعبر عف حبو لسيؼ الدكلة الذم جمب لو األلـ ك األسى سبيؿ االستعارة المكنية

 المالحظ أف و"لصدر في قكلو:"حبا،حبالعجز عمى ا كمف المحسنات البديعية رد
لتو الشعكرية المتنبي ألجؿ الزخرفة المفظية بؿ ليعبر عف حا ماالبياف ك البديع لـ يكظفي

فركنؽ األلفاظ ك ؛ بالالمباالةالشديد  كفاءهك ألنو قابؿ حبو ،األميرعتاب المتمثمة في لـك ك 
 .العبارات نابع مف جكىر المعنى

 مُ سِ قتَ نَ  بّ الحُ  رِ دْ قَ ا بِ أنّ  تَ يْ فمَ   و تِ رّ غُ لِ  بٌ نا حُ عُ مَ يجْ  كانَ  إنْ  0
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حب األمير  ناسيؼ الدكلة إف كاف ما يجمع مذيف يدعكف حبيقكؿ المتنبي ل. 1الغرة :الكجو
ك بالتالي  لسيؼ الدكلة حبا نفسو أكثرىـة ألنو يرل حبمال بمقداربيننا لتكزيع عطاياه فأدعككـ 

منافسيو  يتحدل إذ أنو فنبرة التحدم كاضحة في ىذا البيت  في اليدايا. نصيباأكفرىـ فيك 
في النفس مع بمكغ  اؤثر ،فاستعمؿ أسمكبا أنيقا لطيفا مبأنو أكثر حبا لسيؼ الدكلة  ه ءأعداك 

حيث أف جكابو ك المتمثؿ في أسمكب الشرط "إذ كاف يجمعنا حب لغرتو"،المعنى المقصكد 
 .نقتسـ" غرضو التمني جممة إنشائية طمبية "فميت أنا بقدر الحب

عالقتو  "يجمعنا حب لغرتو"قكلو:أما الصكر البيانية فتمثمت في المجاز المرسؿ في 
 .ىك سيؼ الدكلةك الكؿ أراد ر الغرة التي ىي جزء مف الجبية ك الجزئية ذك

 مُ دَ  يوفُ و الس   وِ يْ إلَ  تُ رْ ظَ نَ  دْ قَ  وَ        ةٌ دَ مَ غْ مُ  ندِ اليِ  وفُ يُ و سُ  وُ تُ رْ زُ  دْ قَ  1

صكر الفه مكجكد في كؿ األحكاؿ.ؤ كفاالحرب دـ األمير في حالة السمـ ك يخنو أراد القكؿ بأ
 "سيكؼ اليند مغمدة" كناية عف السمـ.قكلو:البيانية قد تمثمت في الكناية في 

 مُ يَ الشّ  نِ سَ ي األحْ ا فِ مَ  نَ سَ حْ أَ  انَ و كَ           مِ يِ مّ كُ  اللِ  قِ مْ خَ  نَ سَ ان أحْ كَ فَ  2

ستعمالو لصيغ التفضيؿ أحسف ك ال ذلؾ،ك لدرجة الغمك ألميرالمتنبي في مدحو لبالغ 
التأخير الذم كاف إضافة إلى التقديـ ك ،خميقةمدحو خمقا ك  حيثبقكلو كميـ  تككيده ليذا المدح
سف ما في األحسف الشيـ" كاف أحمف خالؿ قكلو :"ك  في تكضيح المعنى لو األثر الحسف

 ".ما في األحسف كاف الشيـ أحسففالتقدير "

 مُ عَ نِ  وِ يّ ي طَ فِ  فٌ سَ أَ  وِ يّ ي طَ فِ           رٌ فْ ظَ  وُ تَ مْ مّ الذي يَ  وّ َعدُ ال تُ وْ فَ  3

                                                           
 1157الالمع العزيزم ،أبك العالء المعرم ، ص  1
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فإف ىذا  ر جيش الرـك مف جيش سيؼ الدكلةىذا البيت عف فراالشاعر في يعبر   
يمـ بو مف قتؿ  حفظ جيشو مما قد فقد كفاه مؤكنة الحرب ،ك  لألمير بمثابة النصرالفرار 

  . حجراك 

 مُ يَ البُ  عُ نَ صْ  تَ ا اَل مَ  ةُ ابَ يَ المَ  كَ لَ          تْ عَ نَ طَ و اصْ  فِ وْ الخَ  يدُ دِ شَ  كَ نْ عَ  ابَ نَ  دْ قَ  4

خكؼ سيؼ الدكلة بييبتو كشجاعتو ك المتنبي يمدح ، 1البيـ :األبطاؿ الذيف تناىت شجاعتيـ
 .مستعمال األسمكب الخبرم اإلنكارم  أعدائو منو

 مُ مَ ال عَ  وَ  ٌض أرْ  مْ يُ يَ وارِ  يُ اَل  أنْ   ايَ مُ زَ مْ يَ  َس يْ ا لَ يئً شَ  كَ سَ فْ نَ  تَ مْ زَ ألْ  5

الدكلة معاتبا إياه :ألزمت نفسؾ أف تتبع أعداءؾ أينما فركا  سيؼ   يخاطب الشاعرُ        
المحسنات البديعية يمزمؾ بعد أف تككف قد ىزمتيـ ،ك  ىذا أمر الما ذىبكا ،ك فإنؾ تمحقيـ حيث

الحسف عمى ىذه المعاني فإنيا تمثمت في طباؽ السمب مف خالؿ قكلو التي كاف ليا الكقع 
 "ألزمت ،ليس يمزميا".

 مُ مَ اليِ  هِ ارِ ي آثَ فِ  كَ بِ  تْ فَ رّ صَ تَ    ابً رَ ى ىَ نَ ثَ انْ ا فَ شً يْ جَ  تَ مْ رُ  امَ م  كُ  ـــ أَ  6

فيذا األمر ىركب جيش خصمؾ بعد ىزمؾ لو ؟ أال يكفيؾالدكلة  خاطب سيؼ  قكؿ مي 
جيشا...؟" قد في قكلو:"أكمما رمت  نكارماإلستفياـ الاف، لمقضاء عميو تحفيزا لتتبع آثارهزادؾ 

لغرض مف صياغة المعنى بأسمكب حسف فا بيانا حيث تمكف مف خاللوزاد المعنى كضكحا ك 
 .مف ىذا االستفياـ نيي سيؼ الدكلة عف تتبع جيش العدك بعد ىركبو

 وازمُ إذا انيَ  ارٌ عَ  مْ يِ بِ  كَ يْ مَ ا عَ مَ  وَ  كٍ رَ تَ عْ مُ  لّ ي كُ فِ  مُ يُ مُ زْ ىَ  كَ يْ مَ عَ  03

                                                           
 1300،ص ػ د ط  2012، مؤسسة ىنداكم لمتعميـ ك الثقافة ػػ القاىرة ،شرح ديكاف المتنبي ،عبد الرحماف البرقكقي  1
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عبر ،ف انيزمكا قيرىـ في كؿ حرب فال لـك عميؾ إفالدكلة قائال :عميؾ  يخاطب سيؼ        
األمير  حث منو غرضكالمتمثؿ في األمر "عميؾ ىزميـ"،المعنى بأسمكب إنشائي ىذا عف 

عمى المبتدأ "ىزميـ"ليبيف  شبو جممة "عميؾ"كذا تقديـ الخبر الكاقع ،ك  عمى اإلطاحة بالعدك
،أما المحسنات البديعية فقد تمثمت في طباؽ السمب  دكيؤكد عمى ضركرة الضفر بالعك 

    باف معناه.،فحسف لفظو ك  ما عميؾ( )عميؾ

 مُ مَ و الم   دُ نْ اليِ  يُض بِ  يوِ فِ  تْ حَ افَ صَ تَ  رٍ فَ ى ظَ وَ ا سِ وً مْ ا حُ رً فَ ى ظَ رَ ا تَ مَ ـــ أَ  00

إال بعد معركة تتالقى فييا السيكؼ  يقكؿ ال ترل انتصارا حمكا جميال، 1اليند :السيكؼبيض 
فاألسمكب اإلنشائي المتمثؿ في االستفياـ في قكلو :"أما ترل ظفرا حمكا...؟"غرضو بالرؤكس 

 المرسؿ مفمجاز أما الصكر البيانية فقد تمثمت في الككضكحا.ركنقا المعنى  اإلعجاب فزاد
  د الكؿ كىك الرأسأراقتو الجزئية فذكر الممـ الجزء ك "فعال الممـ تصافحت بيض اليند ك"قكلو:

عمى  "تصافحت"صرح بالمشبو بو  "تصافحت بيض اليند ك الممـ"ستعارة اال ك نجد أيضا
 دالة عميوليند"بيض ا" كترؾ قرينة لفظية "التقت"حذؼ المشبو ك سبيؿ االستعارة التصريحية 

 .لمرؤكس بتصافح األيدمقطع السيكؼ فشبو 

 مُ كَ و الحَ  مُ صْ الخَ  تَ نْ و أَ  امُ صَ الخِ  يكَ فِ  يتِ مَ امَ عَ ي مُ  فِ إاّل  اسِ النّ  لَ دَ عْ ـــ يا أَ  08

ء عمى صيغة النداء غرضو العتاب ك جاكرد في ىذا البيت أسمكب إنشائي  
فعبر عنو بأسمكب  "إال في معاممتيالناس "يا أعدؿ : قكلوخالؿ  ذلؾ مف،ك االستعطاؼ

عبر أيضا عف ىذا المعنى بأسمكب خبرم "فيؾ ليككف المعنى أكثر بيانا ككضكحا ،ك  استثنائي
غرضو بمكغ تقديـ الخبر الكاقع شبو جممة "فيؾ"  كذاخصاـ كأنت الخصـ كالحكـ"،ك ال

اإلنشائي بيدؼ ىك سيؼ الدكلة.فمزجو بيف األسمكبيف الخبرم ك المقصكد لدل المخاطب ك 

                                                           
1
 1300شرح ديكاف المتنبي ،عبد الرحماف البرقكقي ،ص  
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استقاـ ك الحكـ( فحسف المفظ ، ،أما المحسنات البديعية فقد تمثمت في الطباؽ )الخصـير التأث
 المعنى.

 مُ رَ وَ  وُ مُ حْ شَ  نْ مَ يفِ  مَ حْ الش   بَ سَ حْ تَ  أنْ      ةً قَ ادِ صَ  كَ نْ مِ  راتٍ ظَ ا نَ ىَ دُ يعِ ـــ أُ  00

نؾ إذا نظرت إلى تحسف تقدير األمكر عمى حقيقتيا ك ففإنؾ نظراتؾ صحيحة سديدة    ا 
رديئو.أما الصكر يث يمكنؾ التميز بيف جيد الشعر ك ،حشيء عرفتو عمى ما ىك عميو 

"فيي كناية عف ال شعر الردمء،فالشحـ البيانية فقد تمثمت في الكناية في قكلو:"شحمو كـر
القكة في الجسـ أما الكـر فيدؿ عمى المرض؛فالكـر يشبو الشعر الردمء ألنو يكحي بالصحة ك 

ديعية فقد تمثمت في كىـ اإلنساف بالصحة بينما ىك فاسد ال فائدة فيو ،أما المحسنات البي
(،)شحـ طباؽ اإليجاب ،فيذا الطباؽ قد المرض  ك الكـر بمثابة، الصحة الشحـ يمثؿكـر

 العقكؿ.أكضح المعنى كجعمو أكثر تأثيرا في األذىاف ك 

ؼ فني جمالي ممزكج بعمؽ زخر  البديعي في ىذا البيت يذؿ عمىفالتصكير البياني ك  
 جزالتو.المعنى ك 

 مُ مَ الظ   وَ  وارُ األنْ  هُ دَ نْ عِ  وتْ تَ ا اسْ ذَ إِ         هِ رِ اظِ نَ ا بِ يَ نْ ي الد  أخِ  اعُ فَ تِ ا انْ مَ  ــ وَ  01

بيف كاالختالؼ  كاضحفالفرؽ ، مبيف غير ك  ينساف إذا لـ يميز بينما نفع بصر اإل يقكؿ 
 األمير عتابغرضو البالغي لـك ك "؟ انتفاع أخي الدنيا بناظره ماك "استفياـ ف، الظالـالنكر ك 
نفسو فشبو ضمني التشبيو أما الصكر البيانية فقد تمثمت في الغيره. بيفو ك يساكم بينألنو 
،ك  كناية عف اإلنساف "الظمـاألنكار ك :" الكناية في قكلوك بالظالـ. يـشبيأما غيره فقد ر بالنك 

خالؿ ما سبؽ ذكره مف ، (الظمـ،األنكار )طباؽ اإليجاب في تمثمت ف كذا المحسنات البديعية 
الثالث االستفياـ في عمـ   مزجو بيف األلكاف البالغية أنو قد نجدؿ ىذا البيت يفي تحم
يع  كىذا  يذؿ عمى فصاحة لسانو البياف ،الطباؽ في البد الكناية فيالتشبيو ك  المعاني 

 جكدة بديعو.كحسف بيانو ك 
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 مُ دَ قَ  وِ ى بِ عَ سْ تَ  نْ مَ  يرُ ني خّ بأنّ          انَ سُ مِ جْ مَ  مّ ن ضَ ممّ  عُ مْ الجَ  مُ مَ عْ يَ ـــ سَ  02

الغركر مستعمال الفعؿ المضارع الداؿ كاعتزازه بيا يصؿ لحد الغمك ك فخر المتنبي بنفسو  
 مف تسعى بو قدـ"...خير سيعمـ الجمع ".االستقباؿعمى 

 مُ مَ صَ  وِ بِ  نْ ي مَ اتِ مَ مِ كَ  تُ عْ مَ سْ أَ  وَ                  ي بِ ى إلى أدَ مَ األعْ  رَ ظَ ا الذي نَ ـــ أنَ  03

 مستعمال األسمكب الخبرم "أنا الذم نظر ىذا البيت بقدرتو األدبيةيفتخر المتنبي في 
 مف خالؿ المبالغة  كاف في غايةبنفسو قد   هاعتزاز ك ،"مف بو صمـ...األعمى إلى أدبي

ليبيف أف شعره   األصـلمضرير ك  عتبر أف أدبو بّمغويتضخيمو لألنا ك كؿ ما تعمؽ بيا حيث 
ية فقد األصـ .أما الصكر البيانكاشتير حتى تحقؽ عند األعمى ك سار في آفاؽ البالد قد 

مـ " فيي أسمعت كمماتي مف بو صفي قكلو "نظر األعمى إلى أدبي ك  الكناية تمثمت في 
 الشيرة.كناية عف قكة التأثير ك 

ىذا ك ، (الصمـ )سماع،ك كذا  (األعمى )نظر،الطباؽ  يفتمثمت  المحسنات البديعيةك 
في تصكير  بحاجة إلى المبالغة رفالشاع رائعا،ا ركنقا أسمكبيممعنى بياء ك أعطى ل الذم

 الكصكؿ إلى حد الكماؿ. مف خاللوالمكقؼ تصكيرا يحاكؿ 

 مُ صِ تَ خْ يَ  ا وَ اىَ رّ جَ  قُ مْ الخَ  رُ يَ سْ يَ  وَ                  اىَ دِ وارِ شَ  نْ ي عَ ونِ فُ جُ  ءَ لْ مِ  امُ نَ ـــ أَ  04

أنظـ لخمؽ يتدارسكف معاني شعرم كيختصمكف حكؿ ما أبدع ك يسير امفتخرا:يقكؿ        
ى بأسمكب خبرم فعبر عف ىذا المعن ،بينما أنا مرتاح ساكف القمب متمكف النـك مف قصائد

داللة عمى يختصـ( ، يسير، ة)أناـؿ المضارعافعاستعمالو لأل، التباىيفكاف غرضو الفخر ك 
 .التجدداالستمرارية ك 

 مُ فَ  وَ  ةٌ اسَ رّ فَ  دٌ يِ  وُ تْ تَ ى أَ تّ حَ       يكِ حِ ضَ  وِ مِ يْ ي جَ فِ  هُ دّ مَ  لٌ اىِ جَ  ـــ وَ  05
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ك ، فجاءه اليجاء بعد المدح، كـ مف جاىؿ خدعتو بمجاممتي ألنو صّدؽ مدحي لويقكؿ  
 ! ؟ دمياألخشأليس ىذا ما فعمو المتنبي مع كافكر 

 كناية عف اليجاء الالذع الشديد .أتتو يد مجاز مرسؿ عالقتو جزئيةأتتو يد فراسة كفـ 

 مُ سِ تَ بْ يَ  يثَ المّ  أنّ  نّ نَ ظُ ال تَ فَ                        ةً زَ ارِ بَ  يثِ المّ  يوبَ نُ  ـــ إذا رأيتَ  06

يجب عميؾ الحذر منو ألنو يريد  يقكؿ إذا كشر األسد عف أنيابو ليس ىذا تبسما بؿ
كجكب معنى البيت كناية عف ،الحذر نخدع بالمظاىر بؿ عميؾ بالفطنة ك ال تف   افتراسؾ

ف أنو لمذيف يظنك  تحذيرىذا ، بدك لمعياف غير ما تخفيو الصدكرألف ما ي،تكخي الحذر 
تستدعي التي تقاؿ في كثير مف المكاضع التي ك ،مف عيكف الحكمة  ك ىذا القكؿ متسامح

نيكب "، التنبيو لمكاقؼ الخطر ك عدـ االغترار بمظاىر األمكر التي قد تكحي بعكس الحقيقة
 كناية عف اقتراب الخطر. "الميث

 مُ رَ حَ  هُ رُ يْ ظَ  وادٍ جَ ا بِ يَ تُ كْ رَ أدْ               ايَ بِ احِ صَ  مّ ن ىَ ي مَ تِ جَ يْ مُ  ةٌ جَ يْ مُ  ـــ وَ  20

كمف مفتخرا بقكة جكاده بأنو يحمي ركحو مف أعدائو الذيف يريدكف البطش بو  يقكؿ
 غمكه المجاز في قكلو:"ميجتي...أدركتيا بجكاد"فكيؼي دلت عمى مبالغتو ك الصكر البيانية الت

فال ، فإف األعمار بيد اهلل جؿ جاللو ! ؟ مف المكت لجكاد أف يحافظ عمى ركحو ك يحميو
 سمطاف فكؽ سمطانو.

 مُ دَ القَ  وَ  فُ الكَ  يدُ رِ ا تُ مَ  وُ مُ عْ فِ  وَ            دُ يَ  انِ دَ اليَ  وَ  لٌ جْ رِ  ضِ كْ ي الر  فِ  الهُ جْ ــ رِ  80

فبالغ في ىذا استكاء كقع قدمو في الركض جريو ف مشيو ك بحس فرسو المتنبي يمدح
 .الشجاعةفة القكة ك نجده مبالغتو تكحي بفمس."القدـ:"فعمو ما تريد الكؼ ك خالؿ قكلوالمدح مف 

 مُ طِ تَ مْ يَ  وتِ المَ  جُ وْ مَ  وَ  تُ بْ رَ ى ضَ تّ حَ                  وِ بِ  نِ يْ مَ فَ حْ الجَ  نَ يْ بَ  تُ رْ سِ  فٌ ىَ رْ مُ  ـــ وَ  88
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 1.مرىؼ :السيؼ الرقيؽ الشفرتيف ،الجحفؿ :الجيش الكثير

البيانية في  ة؛ فالصكر ا:أقتحـ عظاـ الجيكش بسيفي دكف أف أخشى المكتخر تفيقكؿ م
المشبو بو "الماء"ك ترؾ قرينة  المكنية حذؼلمتمثمة في االستعارة قكلو:"مكج المكت يمتطـ"ا

تصكير المعنى بأفصح لساف  ف، فأحسمكج" ك صرح بالمشبو "المكت" لفظية دالة عميو"
 أكضح بياف.ك 

 مُ مَ القَ  وَ  اُس طَ رْ القِ  وَ  حُ مْ الرّ  وَ  يفُ السّ  وَ         ينِ فُ رِ عْ تَ  اءُ دَ يْ البَ  وَ  لُ يْ المَ  وَ  لُ يْ ـــ الخَ  80

كيالت  ت البشر إلى  الخيؿ التي تشاركوتجاكز قد عي أف شيرتو يدّ خر بشجاعتو ك تيف
السيؼ ك كذا البيداء المكحشة بخالءىا ك كالميؿ الذم شيد معاركو كأسفاره الكثيرة ك ،الحرب 

ك فصاحتو عف القمـ فيما يعبراف القرطاس ك  ،أماالرمح الذيف صحباه عمى طكؿ معاركو 
نية فقد تمثمت في اأما الصكر البيقمـ.الفيك فارس السيؼ ك ، ركعة بيانو في إصابة المقصكد

في الخيؿ المشبو متعدد تمثؿ في قكلو:"الخيؿ ك الميؿ ك البيداء تعرفني ..."مكنية الستعارة اال
قرينة  ك ترؾ "اإلنساف "شبو بومحذؼ الالقمـ ك كالميؿ كالبيداء كالسيؼ كالرمح كالقرطاس ك 

)الخيؿ، الجناس الناقص  ة قد تمثمت فيبديعيال اتمحسنفال.يو كىي المعرفةلغكية تذؿ عم
فأعطى البيت جرسا  نكعو مراعاة النظير (ك)القرطاس، القمـ ( ح)السيؼ، الرم كذا ك، (الميؿ

 .مكسيقيا تطرب لو األسماع

 مُ األكَ  وَ  ورُ ي القُ نّ مِ  بَ جّ عَ ى تَ تّ حَ       ا       دً رِ فَ نْ مُ  َش حْ الوَ  واتِ مَ ي الفَ فِ  تُ بْ حِ ـــ صَ  81

يمتقي في أسفاره الكحكش حتى تعجبت القكر مف شجاعتو،فالصكر البيانية قد يقكؿ 
جعمتو يعتقد أف شدة غركره لشديدة ك تمثمت في المجاز العقمي عالقتو المحمية،فمبالغتو ا

 بشجاعتو.الجماد يعجب بو ك 
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 مُ دَ عَ  مْ كُ دَ عْ بَ  يءٍ شَ  لّ نا كُ دانُ جْ وَ  مْ يُ قَ ارِ فَ نُ  نْ ا أَ نَ يْ مَ عَ  ز  عِ يَ  نْ مَ  اـــ يَ  82

يا مف يعز عمينا أف في قكلو :"النداء  متمثال فيأسمكب إنشائي كرد في ىذا البيت       
:  فقد تمثؿ في قكلوخبرم السمكب األ سيؼ الدكلة،أماغرضو التحسر عمى فراؽ  "نفارقيـ

 تذكيره بصحبتيـ الدكلة ك  إخبار سيؼغرضو  "نكعو طمبي حيث أفشيء بعدكـكجداننا كؿ "
كذا المحسنات البديعية قد تمثمت في طباؽ اإليجاب مف ،ك  يف دامعة ك قمب باؾالجميمة بع
 .عدـ(، )كجداننا: خالؿ قكلو

أسى المتنبي لـ تمنعو مف ي تحميؿ ىذا البيت نجد أف حرقة ك مف خالؿ ما سبؽ ذكره ف      
 معناه. لفظو ك  ف، فحسالمعنى بأسمكب جميؿ التعبير عف

 مُ مَ ا أَ نَ رِ أمْ  نْ مِ  مْ كُ رَ مْ أَ  أنّ  وْ لَ          ةٍ مَ كرِ تَ بِ  مْ كُ نْ ا مِ نَ قَ مَ خْ أَ  انَ ا كَ ـــ مَ  83

استخدامو ف شكر فعموأمره ك  دفحم ،كالعطاء الكـرب األميريمدح المتنبي في ىذا البيت 
تكظيفو لضمير الجمع المخاطب  ابنفسو، أماعتداده عمى فخره ك  المتكمـ يدؿر الجمع لضمي

 .احترامو لويدؿ عمى شدة حبو ك العائد عمى سيؼ الدكلة فإنو 

 مُ ألَ  مْ ضاكُ رْ إذا أَ  حٍ رْ جُ ما لِ فَ               ا           نَ دُ اسِ ا قال حَ مَ  مْ كُ رّ سَ  كانَ  ــ إنْ  84

نا فالميـ رضاكـ ؤ مثمما أراد أعدا فراقناكاف يرضيكـ  ذإ الدكلة مخاطبا سيؼ   يقكؿك 
ف كاف مؤلـ مكجعاحتى ك  جماؿ األسمكب  سر  ، سركرنا مف سركركـ ك رضانا مف رضاكـ، ا 

 ة مف خالؿ تكظيفو لمكناية فيعف مشاعر ك أحاسيس العميق هر يعبفي ىذا البيت ىك حسف ت
  .قكلو:"فما لجرح إذا أرضاكـ ألـ" فالجرح كناية عف الحزف

 مُ مَ ى ذِ يَ الن   لِ ىْ ي أَ فِ  فَ ارِ عَ المَ  إن                      ةٌ فَ رِ عْ مَ  ذاكَ  مْ تُ يْ عَ رَ  ا لوْ نَ نَ يْ بَ  وَ ـــ  85
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المعارؼ عندىـ قدرىا ك يقدركنيا حؽ ك  صداقةالعقكؿ يراعكف ال أصحاب إف يقكؿ
كضكحا ىك تقديـ الخبر الكاقع الذم جعؿ المعنى أكثر عمقا ك  ر، كاألميضيعكنياال عيكد 

 ." معرفة"شبو جممة )بيننا ( عمى المبتدأ 

 مُ رَ الكَ  وَ  ونَ أتُ ا تَ مَ  اللُ  هُ رَ كْ يَ  وَ           كمْ زُ جِ عْ يُ ا فَ بً يْ ا عَ نَ لَ  ونَ بُ مُ طْ تَ  مْ ـــ كَ  86

،ك فصنيعكـ ىذا ال يرضاه اهلل ك ، إنكـ عاجزكف أف تجدكا عيبا في  يقكؿ  ال يقبمو الكـر
" ؟ عبر عف ىذا المعنى بأسمكب إنشائي فتمثؿ في االستفياـ في قكلو:"كـ تطمبكف لنا عيباقد 

  ركنقو.بيذا األسمكب أباف عف مقصده كظير حسنو ك  فالتعبير فغرضو التحدم

 رمُ و اليَ  يبُ الشّ  ذانِ  ا وَ يَ رَ أنا الث     يرفِ شَ  نْ مِ  قصانَ و النّ  يبَ العَ  عدَ ا أبْ ــــ مَ  03

فراطو ليدفع عف نفسو كؿ عيب ،فيكاصؿ غمكه ك         أما الصكر البيانية التي أبانت ا 
أفصحت عف المعنى فقد تمثمت في التشبيو البميغ في قكلو:"أنا الثريا" فيذا التشبيو أعمى ك 

الجناس الناقص مبالغة في الكقت نفسو ،ك كذا المحسف البديعي المتمثؿ في التشابيو بالغة ك 
 استقاـ المعنى في األذىاف.،الشيب ( فأمتع بذكره األسماع ك  )العيب

 مُ يَ الدّ  هُ دَ نْ عِ  نْ إلى مَ  نّ يُ يمُ زِ يُ    و      قُ واعِ الذي عندي صَ  امُ مَ الغَ  يتَ ــ لَ  00

 1الغماـ :السحاب ،الّديـ :جمع ديمة كىك مطر يدـك في سككف.

عني مستعمال  سخطو ليرضىف أحظى برضى األمير فيذىب غضبو ك أتمنى أيقكؿ ك 
األسمكب اإلنشائي الطمبي المتمثؿ في التمني في قكلو:"ليت الغماـ الذم عندم صكاعقو" 
فأراد أف يككف المعنى أكثر بمكغا ك بالغة فاستعمؿ الصكرة البيانية المتمثمة في الكناية في 

ف ؽ كناية عقكلو:"الغماـ الذم عندم صكاعقو"فالغماـ كناية عف سيؼ الدكلة ،ك الصكاع
كرمو فعبر عف ىذا الرضا تنبي،بينما ينعـ اآلخركف برضاه ك غضب ك سخط األمير عف الم
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بالكناية في قكلو:"يزيميف إلى مف عنده الديـ"،فالصكر البيانية المتمثمة في الكناية التي عبر 
  عمؽ بيانو.ا عف المعنى تكحي بفصاحة لسانو ك بي

 ـــــــــــــــــــــــــــــمُ ســُـــ الر   ةُ ادَ يا الوخّ بِ  لُ قِ تَ سْ ال تَ         ةٍ مَ حَ رْ مَ  لّ ي كُ ينِ ضِ تَ وى يقْ ى الن  ـــ أرَ  08

النكل :البعد ،الكخد ك الرسـ :ضرباف مف السير،الكخادة :اإلبؿ التي تمشي مشيا سريعا، 
؛ ك ىي الناقة التي تؤثر في األرض بأخفافيا لسيرىا الشديد.  1الرسـ :جمع رسـك

ىذا األلـ  ونفسي، فشبفخّمؼ أثرا في أتعبني ك  األمير قد أحزنني إف فراقي عفيقكؿ 
الصكر البيانية فقد تمثمت في  امشييا، أمباألثر الذم تحدثو اإلبؿ في األرض بسبب سرعة 

الرسـ" فشبو شدة  التشبيو الضمني في قكلو:"أرل النكل يقتضيني...ال تستقؿ بيا الكخادة
مشييا السريع ،فيذا تشبيو جميؿ حزنو باألثر الذم تحدثو أقداـ اإلبؿ في األرض نتيجة 

  معناه جميؿ.ك 

 مُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ نـَـــ  مْ يُ تُ عْ دّ وَ  نْ مَ لِ  نّ ثَ دُ حْ يَ لَ     ا    نَ نِ يامِ مَ  نْ ا عَ رً يْ مَ ضُ  نّ كْ رَ تَ  نْ ئِ ـــ لَ  00

ؿ مف أراد رحيمي سيندـ عمى ك الشاـ متجيا إلى مصر فإف تإذا ترك يقكؿ
فراقي،فاستعمؿ الـ التأكيد كذلؾ في قكلو:"ليحدثنا لمف كدعتيـ ندـ"فدخمت ىذه الالـ عمى 

 " ليؤكد تحقؽ الندـ عمى فراقو.اجممة الشرط "لئف تركف ضميرا عف "ميامنن

 ــــــــــــــــــــــــــــــمُ ىُـ  مونَ الراحِ فَ  مْ يَ قَ فارِ ال تُ  أنْ     وا     رُ دَ قَ  دْ قَ  وَ  ومٍ قَ  نْ عَ  تَ مْ حّ رَ ا تَ ـــ إذَ  01

حتى ال  ؾبإرضائف الرحيؿ مى منعؾ عم قادركفكانكا إذا رحمت عف قـك ك  يقكؿ:
فيد يأداة الشرط  الشرط ك جكابو بىجرتيـ، فأسمك  ألنؾ فيـ الخاسركف فعمكالكنيـ لـ ي ،ترحؿ

طباؽ المتمثؿ في  بديعي لفظيال أما المحسف .لمذيف تسببكا في رحيموتحقؽ الخسارة ب
 ال تفارقيـ( فمـ يكف مجرد رصؼ لأللفاظ بؿ ألجؿ استقامة المعنى ك كضكحو.)ترحمت،
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 مُ صِ ما يَ  سانُ اإلنْ  بُ سِ كْ ما يَ  ر  شَ  وَ         و  بِ  ديقَ ال صَ  كانٌ مَ  الدِ البِ  ر  ــــ شَ  02

ك يقصد بذلؾ ،كال خير في رزؽ تكسبو بمذلة ،فيقكؿ ال خير في بمد ال صديؽ فييا 
إف كثرت ال تعادؿ ما كاجيو مف تقصير في حقو ك إيثار  كحتى سيؼ الدكلة  أمكالو مف
 بر عف ىذا المعنى بأسمكب خبرم ،فعالكرامة ك الكبرياء فكؽ كؿ اعتبار فأراد القكؿ ؛لحساده

مف الصكر البيانية التي أبانت عف المعنى نذكر ك ، ـالضيؽ ك األلالغرض منو إظيار ف
 .المجاز المرسؿ في قكلو:"شر البالد" عالقتو المحمية فذكر المحؿ ك يراد بو األىؿ

 ــــــــــــــــــــــــمُ خـَـــ و الر   يوِ فِ  واءٌ سَ  زاةِ البُ  بُ يْ شُ            ٌص نَ ي قَ تِ راحَ  وُ تْ صَ ن  ا قَ مَ  ر  شَ  ـــ وَ  03

شيب :جمع أشيب ك ىك ما فيو بياض يصدعو سكاد ،ك الرخـ :جمع رخمة ك ىك طائر مف 
 1.الجكارح الكبيرة الجثة الكحشية الطباع مكصكؼ بالغدر

 المنافقيف كبيف ميزي ك أنا الشريؼ المتبين مساك ت ؾ:إن الدكلة سيؼ  مخاطبا  يقكؿف 
الصكر البيانية التي أمتعت األسماع ك أبيرت األذىاف تمثمت في مف ك ، الذيف ال قيمة ليـ

،فشبو بعض الشعراء بالطائر الرخـ :"شيب البزاة سكاء فيو ك الرخـ" التشبيو الضمني في قكلو
  البياف. لتشبيو يكحي بفصاحة المساف ك سحرفيذا ا، الخداعالغدر ك الذم يتميز ب

 ــــــــمُ جـــْـــ عَ  الَ وَ  بٌ رْ عَ  الَ  كَ دَ نْ عِ  وزُ جُ تَ                  ةٌ فَ نِ عْ زِ  رَ عْ الش   ولُ قُ تَ  ظٍ فْ لَ  أيّ ــــ بِ  04

يقكؿ مخاطبا الشعراء الذيف يتيميـ ك ، الزعنفة :جمعو زعانؼ ،كيقصد بو الشعر الردمء
ال فصاحة العرب ك  كـألنو ليست لبرداءة شعرىـ بأم لفظ تقكلكف الشعر فأنتـ لستـ عربا  

المعنى أكثر  األمر الذم جعؿ،ك شيئا  ـ ال يعنيشعرك يفيمو العجـ أم أفـ أعجمي ككالم
التقميؿ مف االستفياـ حيث أف غرضو السخرية ك المتمثؿ في  اإلنشائيإصابة ىك األسمكب 

ذلؾ في الصكرة البيانية تمثمت في التشبيو البميغ ك ،حيث أف ة ىؤالء الشعراء كما ينظمكنو قيم

                                                           
1
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فشبو الشعر الردمء بالزعنفة التي ال حاجة لنا إلييا،فيذا التشبيو ،تقكؿ الشعر زعنفة":" قكلو
ة فقد تمثمت في طباؽ اإليجاب)عرب أما المحسنات البديعي، أكثر التشابيو بالغة ك مبالغة

  مستقيـ المعنى.، عجـ( فيذا لفظ حسف

 مُ مِ و كَ أن   إالَ  ر  الد   نَ مّ ضَ  دْ قَ                        ةٌ قَ مِ  وُ  أن  إاَل  كَ ابُ تَ ذا عِ ىَ ـــ  05

 لشدة كاف عتابي لؾ إف الدكلة قائال  يخاطب المتنبي سيؼ  . مقة :المحبة ،الّدّر :الجكىر
الستثناء في قكلو ىذا يذؿ ،فتكظيفو ألسمكب ا لمحبتي لؾ فإف العتاب يككف بيف المحبيف

كمف الصكر البيانية التي دلت عمى تعظيـ األمير االستعارة   حبو لوتقديره لألمير ك  عمى
حذؼ "الدر" ك  فصرح بالمشبو بوفشبو شعره بالجكىر  التصريحية في قكلو:"قد ضمف الدر"

 .المشبو "ِشعر"
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 "صيدة "بم التعمل ال أىل و ال وطنالقضايا البالغية في قثانيا 7

 ـالدكلة، كلفي قصيدة نكنية ردا عمى القـك الذيف نعكه في مجمس سيؼ  المتنبي قاؿك  
 :1ينشدىا كافكر

 2الكزف مف أكؿ البسيط.

 كنُ و ال سَ  أٌس و ال كَ  يمٌ دِ و ال نَ        نُ و ال وطَ  لٌ ال أىْ  لُ عمّ التّ  ِبمَ ـــ  0

ـ  الحزف بينما ال يكجد ما أتألـ ألجمو  ليـ أحزاني ،ك أشكك يـ ك ال أىؿ أشتاؽ إلي؛ يقكؿ ل
أسمكب إنشائي نكعو استفياـ بالغي  فقد تضمف ىذا البيت، ال كطف أسكنو ك أجد راحتي فيو

فيذا االستفياـ جعؿ ، األىؿـ ك الحرقة بسبب بعده عف الكطف ك فكاف الغرض منو إظيار األل
 المعنى أكثر بمكغا ك بالغة.

 نُ مَ الزّ  وِ سِ فْ نَ  نْ مِ  وُ غُ مُ بْ يَ  َس يْ ا لَ مَ       ي   نِ غَ مّ بَ يُ  ني ذا أنْ مَ زَ  نْ مِ  ريدُ أُ ـــ  8

فيذا األمر ليس بمقدكر الزمف ، أف يدـك ىذا الحاؿيريد مف الزمف أف يحّسف أحكالو ك   
عبرت لصكر البيانية التي اأما  ، النيارقو لنفسو إذ يشيد تغيير الفصكؿ كتعاقب الميؿ ك تحقي

أريد مف زمني"عالقتو :" العقمي مف خالؿ قكلوتمثمت في المجاز فقد  عف ىذا المعنى البديع
 كذا المحسنات البديعية المتمثمة في طباؽ السمب)يبمغنيك ، الزمفالزمنية فقد أسند الفعؿ إلى 

شراقا.بديع قد جعؿ المعنى أكثر بيانا ك المكب البالغي المتمثؿ في البياف ك فاألس ليس يبمغو(     ا 

 نُ دَ البَ  كَ وحَ رُ  يوِ فِ  بُ حَ صْ يَ  امَ ا دَ مَ           ثٍ رِ تَ كْ مُ  رَ يْ  غَ إالّ  كَ رَ ىْ دَ  قَ مْ ال تَ ــــ  0

 مصائبو فإنيا ال تدكـ فال تسبب الحزف لنفسؾش حياتؾ فال تباؿ بنكائب الزمف ك يقكؿ ع 
معبرا عف ىذا المعنى ،اآلالـ مشركطة بنسياف المآسي ك  فأراد القكؿ أف سعادة اإلنساف
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يجسد حكمة  كاف غرضو النصح حيث أف ىذا البيت في النيي ك  بأسمكب إنشائي متمثؿ
  عمؽ أفكاره.ي فيذا األمر يكحي برجاحة عقمو ك المتنب

 نُ زَ الحَ  تَ ائِ الفَ  كَ يْ مَ عَ  دّ رُ  يَ اَل  وَ                   وِ بِ  تَ رْ رِ ا سُ مَ  رورَ سُ  يمُ دِ ا يُ مَ فَ ــــ  1

أما ، ال يستمر حزف إنسافأحد ك  يقكؿ إف الدنيا متقمبة األحكاؿ فال تدـك سعادة 
أفصح عف أباف ك الذم  حزف(سركر،المحسنات البديعية فقد تمثمت في طباؽ اإليجاب )

 المعنى. 

 وانُ طِ ا فَ ا و مَ يَ نْ وا الد  فُ رِ ا عَ مَ  وا وَ وُ ىَ                   مُ يُ نّ أَ  قِ شْ العِ  لِ ىْ أَ بِ  رّ ضَ ا أَ مَ مِ ــــ  2

اعتماده ، يقكؿ ما أضر بالمحبيف أنيـ شغمكا بحبيـ عف معرفة األمكر عمى حقيقتيا 
 كضكحا.قد جعؿ البيت يبدك أكثر بيانا ك  عمى األسمكب الخبرم لمتعبير عف المعنى

 نُ سَ حَ  وُ يُ جْ وَ  يحٍ بِ قَ  ل  كُ  رِ ي إثْ فِ                    مْ يُ سُ فُ نْ ا و أَ عً مْ دَ  مُ يُ ونُ يُ ى عُ نَ فْ تُ ــــ  3

دمعا كيجمبكف ألنفسيـ اليـ كالحزف بسبب سكء فيميـ  يبكي العشاؽ فتفنى عيكنيـ 
دراكيـ لألمكرك  أما الصكر ، أفصح عف المعنىاألسمكب الخبرم الطمبي قد أكضح ك ف، ا 

المحسنات  كذاك فيي كناية مع متاع الدنيا ، في قكلو:"قبيح كجيو حسف"البيانية فتمثمت 
 . حسف(، في طباؽ اإليجاب)قبيح قد تمثمتالبديعية 

يضاحو.لبديع أثر بارز في بياف المعنى ك افقد كاف لمبياف ك   ا 

 نُ مِ تَ ؤْ مُ  ومَ اليَ  يّ مَ عَ  ينٍ بَ  ل  كُ فَ                        ةٍ يَ اجِ نَ  ل  م كُ كُ تَ مَ مْ وا حَ مُ مّ حَ تَ ـــــ  4

 .1الفراؽ،البيف: البعد ك  : رحمكا :الناقة المسرعة ،تحممكاالناجية 
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 مشاعركـ السيئة تجاىيأفعالكـ ك  كـ عني فقد تحممتال أحزف عمى فراق، لحساده يقكؿ 
    .سمكب اإلنشائي المتمثؿ في األمرمستعمال األ

 نُ مَ ثَ  يالَ  ا و ال فيياقً وْ شَ  ت  مِ  إنْ               ٌض وَ ي عِ تِ جَ يْ كم من مُ جِ وادِ ما في ىَ ــــ  5

محبتؾ فالركح إف لف أتخمى عف ركحي في سبيؿ رضاؾ ك : الدكلة يقكؿ مخاطبا سيؼ   
ضا"عمى جممة الشرط فقّدـ جكاب الشرط "ما في ىكادجكـ مف ميجتي عك ، ذىبت لف تعكد
 عباراتو.قكة معانيو كجزالة ألفاظو ك  فجسد ىذا األسمكب،" ال فييا ثمف"إف مت شكقا ك 

 نُ يَ تَ رْ مُ  اعونَ النّ  مَ عَ ا زَ مَ بِ  لّ كُ               ُبْعٍد ِبَمْجِمِسوِ مى عَ  يتُ عِ نُ  نْ ا مَ يَ ـــــ  6

 فاستعمؿ،لكاذبكف ّف الذيف نقمكا إليؾ خبر كفاتي إنيـ الدكلة قائال:إ يخاطب سيؼ   
 أسمكب النداء "يا مف نعيت عمى بعد بمجمسو" ليمفت انتباه األمير الحمداني. 

 نُ فَ و الكَ  رُ بْ القَ  زالَ فَ  تُ ضْ فَ تَ م انْ ثُ               مُ كُ دَ نْ عِ  ت  مِ م قد و كَ  تُ مْ تِ قُ  دْ قَ  مْ كَ ـــــ  03

أني مت فمما رأيتمكني فخيؿ لكـ أني قمت  ـاألمير، اعتقدتيقكؿ لمذيف نعكه في بالط  
فكاف كـ قد قدمت عندكـ؟"اإلنشائي في قكلو:"كـ قد قتمت ك  سمكبفاستعمالو لأل مف قبرم

ف" فيي الكفقبر ك أما الصكر البيانية فقد تمثمت في قكلو:"انتفضت فزاؿ ال غرضو التحدم
 لت ممُِّكيا. التي سعىكناية عف القكة 

 وانُ فَ دَ  نْ مَ  لَ بْ وا قَ اتُ مَ  مّ ثُ  ةٌ ماعَ جَ               مِ يِ قولِ  بلَ ي قَ نِ فْ دَ  دَ شاىِ  َقد َكانَ ـــــ  00

أما أسمكب االلتفات ، يكميـ قبؿ يكمي يقكؿ إف الذيف نقمكا خبر كفاتي لألمير قد كاف   
 . في المخاطب التأثيراطب لمغائب فغرضو لفت االنتباه ك المتمثؿ في االنتقاؿ مف المخ

 نُ فُ ي الس  يِ تَ شْ ا ال تَ مَ بِ  احُ يّ ي الرِ جرِ تَ             وُ كُ رِ دْ يُ  ءُ رْ ى المَ نّ مَ تَ ما يَ  لّ ا كُ مَ ــــ  08
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كؿ ما  فأراد القكؿ أف ليسالبالغة، حكمتو لممتنبي ك المكىبة الشعرية يجسد ىذا البيت  
أما الصكر البيانية في ىذا البيت فتمثمت في التشبيو ، يكـ عميؾيكـ لؾ ك فنريده نحصؿ عميو 

 تغيير اتجاىيا. راد بعرقمة الرياح لحركة السفف ك التمثيمي فشبو عدـ نيؿ الم

 نُ بَ المّ  مُ عاكُ رْ ى مَ مَ عَ  در  ال يَ  وَ                    مْ كُ جارُ  َض رْ العِ  ونُ صُ م ال يَ كُ أيتُ رَ ــــ  00

ير في ال خ، سؾالدكلة:إنؾ ال تيتـ إذا أىينت كرامة شخص بمجم يقكؿ مخاطبا سيؼ   
التأخير قد أكد عمى احساسو باإلىانة في مجمس سيؼ فالتقديـ ك  ىانةا  ماؿ أكسبو بذؿ ك 

صكر البيانية فتمثمت في أما ال الفاعؿ "جاركـ" "عمىالعرض"قّدـ المفعكؿ بو حيث الدكلة 
 بينما المحسنات البديعية قد تمثمت في الترصيع)جاركـ، المبف" فيي كناية عف الماؿ"در قكلو:

 يشذ األذىاف.ا إيقاعا مكسيقيا يمتع األسماع ك مرعاكـ( فكاف لي

 نُ غَ ضَ  مُ كُ نْ مِ  ب  حِ مُ  لّ كُ  ظ  حَ  وَ                        لٌ مَ مَ  مُ كُ نْ مِ  يبٍ رِ قَ  لّ كُ  زاءُ جَ ـــــ  01

 تكافئ أحبائؾ بكرىؾ ليـك إنؾ تجازم كؿ قريب بإبعاده عنؾ : الدكلة قائال يعاتب سيؼ   
ضغف( ، فالمحسنات البديعية قد تمثمت في طباؽ اإليجاب)محب،1 سكء معاممةفيذا ظمـ ك 

 بيانو. المعنى ك المفظية بؿ غايتو إيضاح فمـ يكف اليدؼ مف تكظيفو الصناعة 

 نُ نَ و المِ  نغيُص و التّ بَ اقِ عَ حتى يُ                   مُ كُ دَ فْ ال رِ نَ  نْ مى مَ عَ  بونَ غضَ تَ  وَ ــــ  02

 األلـك  الدكلة قائال:أنت تغضب عمى مف رافقؾ حتى يصيبو الحزف فيعاتب سيؼ   
 المكنية االستعارةقد تمثمت في  عبرت عاطفة األلـ في نفس المتنبي البيانية التي ةالصكر ف

 ترؾ قرينة لفظية تدؿ عميوك ، المنف"  حذؼ المشبو بو "اإلنساف":"يعاقبو التنغيص ك في قكلو
       .  األلـ" " صرح بالمشبو"يعاقبو" ك 

 نُ و األذُ  ينُ ا العَ ييَ ب فِ تكذِ  يماءَ يَ               مُ كُ نَ يْ يني و بَ ر ما بَ يْ ر الجَ غادَ فَ ــــ  03
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 :إني بُعدت عنؾالدكلة يقكؿ مخاطبا سيؼ  ك  .األرجاء ال ييتدل ليا ييماء :أرض بعيدة
مف الصكر البيانية في ىذا البيت ك  1ال ُيرل شخصا عمى حقيقتوبحيث ال يسمع بيننا صكت ك 

  ."اإلنساف"شبو بوالجير ك حذؼ الماالستعارة المكنية في قكلو :"فغادر الجير" صرح بالمشبو 

 نُ فِ يا الثّ فافِ عن أخْ  األرَض  سألُ و تَ   يا         بِ  سيمِ الرّ  عدِ بَ  نْ مِ  مَ واسِ و الر  بُ حْ تَ ــــ  04

الركاسـ:اإلبؿ،الرسيـ:المشي السريع ،الثفف ما مس األرض مف أعضاء البعير إذا برؾ 
 2.كالركبتيف

ب ْت لعجزىا عف ال  البيت كناية شي فقد تعبت مف طكؿ مسافة السير،مفيقكؿ إّف اإلبؿ ح 
 ابتعاده عف سيؼ الدكلة. شدة عف 

 نُ بُ ي و ىو بي جُ ِحممِ  بُ صاحِ  أُ و اَل             مٌ رَ ي كَ و بِ ي و ىْ ممِ حِ  بُ احِ صَ ي أُ إنّ ـــ  05

ـْ يكف إال كرما ليس جبنا يقكؿ حِ ك   المحسنات البديعية التي أبانت عف  فكم، كخكفاممي ل
 .  كبريائوك و فصكر ىذا البيت شجاعتال أصاحب(السمب)أصاحب، المعنى طباؽ 

 نُ رِ و دَ ي بِ ضِ رْ ما عِ بِ  ذّ و ال ألَ   و             بِ  لّ ذِ أُ  الٍ ى مَ مَ عَ  يمُ قِ  أُ اَل  وَ ــــ  06

مذلة فال أقبؿ يت ال حاجة لي لماؿ آخذه إىانة ك في ىذا الب  يقكؿ، الكسخالدرف :  
 اإلىانةبو درف" كناية مف  الصكرة البيانية في قكلو:"عرضي، 3يييف كرامتي ك كبريائي بشيء

ألذ(.يصكر ىذا البيت كبرياءه كقكة معانيو ، أما البديع فقد تمثؿ في الجناس الناقص)أذؿ
 جزالة ألفاظو.ك 

 نُ سَ وى الوَ عَ مريري و ارْ  رّ مَ م استَ ثّ             مُ كُ لَ  شةً حْ يمي وَ حِ د رَ عْ بَ  رتُ يِ سَ ــــ  83
                                                           

 1416العزيزم في شرح ديكاف المتنبي ،ص لالمعاينظر : 1
 236،ص  4ديكاف أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبرم  المسمى بالتبياف في شرح الديكاف ،ج ػػ  2
ػ د ط ،ص  2012مؤسسة ىنداكم لمتعميـ ك الثقافة ػػ القاىرة ،شرح ديكاف المتنبي ،عبد الرحماف البرقكقي ، ينظر :  3

1560 
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 1استمر مريرم: المرير جمع مريرة ك ىي القكة مف قكل الحبؿ ، ارعكل: عاد الكسف:النعاس

سيؼ األمير الحمداني اشتقت إليؾ بعد فراقنا ثـ استرجعت قكتي فعاد النعاس ل يقكؿ ك  
 فقد تمثمت في  التشبيو الضمني)استمر مريرم( أما الصكر البيانية، إلى عيني بعد أف فارقني

متانة يذا التشبيو يكحي بفصاحة لسانو كحسف بيانو ك ف، فشبو قكة الحبؿ باستقامة أحكالو
 معانيو.

 نُ مِ قَ  وِ مِ ثْ مِ  راقٍ فِ ي بِ نِ إنّ فَ                مُ كُ دّ وُ  ثلَ مِ  د  بوُ  يتُ مِ بُ  إنْ  وَ ــــ  80

بمستكام  تكف الئقةالتي لـ  عاممني أحد بمثؿ معاممتؾإذا : يخاطب سيؼ الدكلة قائال  
فأسمكب الشرط يذؿ عمى عزة نفسو ك كبرياءه بحيث أف بقاءه ، فإني سأفارقو ك أرحؿ عنو
 مشركط بحسف المعاممة. 

 ـــ أْبَمى اأَلِجَمُة َمْيِري ِعنَد َغيِرُكُم              َو ُبّدَل الُعْذُر بالُفسطاِط و الّرَسنُ  88

،العذر :جمع عذار ك ىك ما كاف عمى خذ  األجمة :جمع الجمع ك ىك ما يتجمؿ بو الفرس
 .2الفرس مف المجاـ ،الفسطاط :اسـ لمصر،الرسف :الحبؿ

الي أكرمكني كأحسنكا استقبالدكلة:طاؿ مقامي بمصر ألف أىميا فيقكؿ مخاطبا سيؼ    
سر جماليا اإلتياف كناية عف إكراـ كافكر لممتنبي ك  فيذا البيتفعاممكني معاممة تميؽ بمقامي 

 نى مصحكب بالدليؿ.  بالمع
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 المرجع نفسو ك الصفحة نفسيا.ػػ  2
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 ــــ ِعنَد الُيماِم أِبي الِمسِك الذي َغِرَقْت        ِفي ُجوِدِه ُمَضُر الَحْمراِء و الَيَمنُ 80

اليماـ :كثير اليمة ،أبك المسؾ:كنية كافكر ،مضر الحمراء :مضر بف نزار بعدما مات نزار 
 .1تحاكـ أكالده فأعطي الذىب ك قبة حمراء فسميت مضر الحمراء

اليمف ،فإف الصكر البيانية قد افكر  عمى جكده ك كرمو عمى مضر ك يمدح المتنبي ك   
فيذا اليمف( عالقتو المحمية رسؿ)غرقت في جكده  مضر الحمراء ك تمثمت في المجاز الم

لو:"أبي المسؾ" كناية عف كذا الكناية في قك المجاز يكحي بفصاحة لسانو كجماؿ بيانو ،ك 
 عمى مكىبتو الشعرية.  ىذا األمر يدؿكافكر ك 

ُر آَماِلي و اَل َتِينُ  81  ــــ َو إْن َتأّخَر َعن ي َبْعُض َموِعِدِه            َفَما َتأخ 

أما المحسف  ،يتمناه ك إف تأخر مكعد االستجابةمنو ك  كافكر  يمبي كؿ ما يطمبو أفّ :يقكؿ 
 أبرزه. تأخر(فقد أباف عف المعنى ك  خر،ماالبديعي المتمثؿ في طباؽ السمب)تأ

 َموّدًة َفْيَو َيْبُموَىا و َيْمَتِحنُ         ـــ ُىو الَوّفّي و لكّني َذَكْرُت َلُو          82

:فيصفو بالكفاء ك   مف المحسنات البديعية التي ك  ،حسف المعاممةك يقكؿ مادحا كافكر 
 يمتحف".في ك لكنني...مكدة يبمكىا ك ك الك كّضحت المعنى ىي تأكيد المدح بما يشبو الذـ"ى
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 ئج بحثيجمؿ نتافي شعر المتنبي"يمكف أف أ األسمكب مكضكع "جماؿدراسة مف خالؿ  
 ىذا فيما يأتي:

يشمؿ عمى ألكاف ، اتو جزلة قكيةعبار ، عانيو متينة صحيحةم، محكـ التأليؼ المتنبي شعرػػػ 
 ىذا يدؿك ،الكنايات المجاز كالتشبيو ك  عمى ضركب مف،ك  جناسمف طباؽ ك متنكعة بالغية 

 . أصكؿ العربية تمقينا جامعا المساف لقفبميغ ،فصيح عربي  شاعر أنو عمى

،فنظميا حيف كاف في بالط سيؼ الدكلة بحمب مسيفيات ل "كاحر قمباه"قصيدة ػػػػ تنتمي 
 الدـفكصؼ فييا معاركو ك حركبو التي خاضيا رفقة سيؼ الدكلة )السيؼ كالرمح كالخيؿ ك 

  المكت...(،الجحفميف 

الدكلة رغـ رحيمو عنو  ،فنظـ قصيدة "كاحر قمباه" ػػػ عّبر المتنبي عف حبو كاحترامو لسيؼ 
معاتبا إياه حينا كيمدحو حينا آخر، لكنو لـ يْيُجو بؿ عبر عف كفائو لو ،مع افتخاره 
بشجاعتو كأدبو التي كانت سببا لشيرتو التي سارت في آفاؽ البالد ؛فجسد ىذا األمر ركعة 

 .رامو لفكر المخاط بأسمكبو الراقي المؤثر في النفس ك ىذا يذؿ عمى احت

ػػػ أما قصيدة "بـ التعمؿ ال أىؿ كال كطف" فتنتمي لمكافكريات نظميا ليعبر عمى انكساره ك 
تذمره بعد مغادرتو بالط األمير الحمداني في حمب إلى مصر ،مدح كافكر األخشيدم مف 

لكف ىذا خالؿ ىذه القصيدة فمدحو في أبيات قميمة ألف ىدفو  الحصكؿ عمى الُسمطة كالماؿ 
 لـ يمنعو مف فخره بنفسو.

  لتؤدمالدقة في اختيار ألفاظو  ف خالؿ اعتماده عمىم عمميةال توتجربشعره ىذا يؤكد ػػػ 
شخصيتو  فتميزت،حياتو ،كما أنو يعد صكرة صادقة لعصره ك  ى البالغي المقصكدالمعن

 .الخمكدبالطمكح كالسعي كراء المجد ك 
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في  تمثمةمالصكر البيانية المتعددة الك ائي اإلنشاألسمكب الخبرم ك ف البالغية بيف األلكا تنكعػػػػ 
 ,بينما قّؿ اعتناؤه بالمحسنات الصناعية المتكمفة.  الكنايةالتشبيو كالمجاز ك 

ستفياـ فكاف اال، مف نداء ك استفياـ ك تمف صكره البيانية مزاكجة فنية بيف أساليب متعددةػ 
 إنما يدؿ عمى مشاركة األلفاظ ك المعانيفىذا إف دؿ عمى شيء ،ك بركح المبالغة  امفعم

  .المقصكد البالغي غرضداء الأل  لبعضيا البعض

 شعرهفي العظمة ك  الشجاعةلثنائية المدح عند العرب الكـر ك أىمية بالغة  المتنبي أعطىػػػ 
 .يجسد ركحو الطمكحة المحبة لمظاىر القكة ك المثابرةاألمر  ىذا

 الشجاعة في شعره التي أراد مزجيا بمفردات الصحراءتنبي شديد التمسؾ بمظاىر القكة ك المػػػ 
 الميؿ القكر،الكحكش،الرسـ(.، )البيداء

فاعتمد في بناء شعره عمى الحكـ ، العكاطؼشعره ىذا بيف الطمكح ك مزج الشاعر في ػػػػ 
ىك حكمو السديدة  تحسناالذم جعؿ شعر المتنبي مس األمرك ، التي تبرز كثرة تجاربو العممية

 لسانو لة كجز فكانت عباراتو   ىاءه ك كذا جماؿ أسمكبو ك عمؽ معانيودك  حنكتو التي تؤكد
   فخر العرب ك ترجماف حكمتيـ. ذا فإنو يعتبريبك فصيح ،

ر ما يحسف تأخيره فجعؿ شعره أخّ فقدـ منيا ما يحسف تقديمو ك صحيحا، رتب األلفاظ ترتيبا ػػػػ 
 مستقيـ المعنى.حسف المفظ 

في تأكيد معانيو عمى األسمكب البالغي المتمثؿ في رد العجز عمى أبك الطيب اعتمد ػػػػػ 
  أفكارهشاعر في تأكيد عكاطفو ك ال غيكف ىذا الفف البديعي الذم يفيدالصدر فاستحسف البال

ك ، يد المعانيكظيفة معنكية المتمثمة في تأك ليؤدم فتكراره ليذا الفف البديعي ال يعد عيبا بؿ 
 .في نفس المتمقي كاف لو  جرسا مكسيقيا  مؤثرا
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 المصادر و المراجع 7
حفص ػػػػػ ركاية  القرآف الكريـ 

 :المصادر
بعة طال، بيركتعرفاف مطرجي ،مؤسسة الكتب الثقافية ػ  قيؽالبديع ،ابف المعتز ،تحػػ 1

 . 2012 1433 األكلى
،مكتبة الخانجى عبد السالـ محمد ىاركف  قيؽ،تح زء األكؿجالالجاحظ ،البياف ك التبييف ،ػػ 2

 ـ . 1998ق ػػ  1418ػػ القاىرة ،الطبعة السابعة ،
،مكتبة الخانجى ػػ محمكد محمد شاكر  قيؽدالئؿ اإلعجاز ،عبد القاىر الجرجاني ،تحػػ 3

 القاىرة
ػػ بيركت ،الطبعة األكلى  ،دار الكتاب العربي سف حمدديكاف دعبؿ الخزاعي ،شرحو حػػ 4

 ق 1994ق ػػ  1414

 ـ 1983ػػ  ىػ 1403، بيركت بيركت،دار  المتنبي،ديكاف  ػػ5

عمي محمد البجاكم ،محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ،  قيؽىالؿ العسكرم ،تحالصناعتيف ،أبي ػػ 6
  1952ىػ ػ  1371ػ  بعة األكلىطالة ،دار إحياء الكتب العربي

 ـاهلل، ىاشحسف  أحمد دمحم الكبير،عبد اهلل عمي  قيؽتح ،ابف منظكر العرب، لسافػػ 7
 دار المعارؼ ػػ القاىرة يالشاذل

نعيـ زرزكر ،دار الكتب العممية ػػ مفتاح العمـك ،سراج الممة بف عمي السكاكي ،تحقيؽ 9
 . 1987ػػ  ىػ 1407، 2ط ،بيركت 

 :المراجع
 كالة المطبكعاتك  ،مطمكب د، أحمالمعاني ( ،لبالغةا ،أساليب بالغية )الفصاحةػػ 1 

 .ـ 1980بعة األكلىطال ،الككيت
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يف  ،مركز الشيخ إبراىيـ بف محمد آؿ خميفة ػ البحر  الشيراكمأطمس المتنبي ،يكسؼ أحمد  ػػ2
  2004الطبعة األكلى ،

الزيف ،دار أحمد أحمد أميف ، قيؽتح 1اف التكحيدم ،ج اإلمتاع ك المؤانسة ،أبي حي ػػ3
 مكتبة الحياة 

عبد  قيؽالخطيب القزكيني ،تح،(الغة )المعاني ك البياف ك البديعاإليضاح في عمـك الب ػػ4
  ـ 1996 ىػ ػػ 1416، بعة األكلىطالالقادر حسيف ،مكتبة اآلداب ،

دار المعارؼ ػػ اإلسكندرية  سمطاف،التشبيو ك المجاز لمنير  البديع في شعر المتنبي ػػ5
1996  

 2004سعد سميماف حمكدة ،دار المعرفة الجامعية ،البالغة العربية ،ػػ 6
،  ،دار القمـ ػ دمشؽزء األكؿ  جال، حنبكة الميداني عبد الرحماف حسف، البالغة العربية ػػ7
 ـ 1996ىػ / 1316بعة األكلى ،طال
  2010ىػ  ػ  1431، 1تمخيص المفتاح ،القزكيني،مكتبة البشرل ػ باكستاف ،ط ػػ 8
 2009اإلسكندرية  دار المعارؼ ػ إسالـمحمد زغمكؿ  قيؽتح، جكىر الكنز،ابف األثير ػػ9

 2009، 1،دار الكفاء ػ اإلسكندرية ،ط  المتنبي ،يسرم سالمةػػ الحكمة في شعر 10
ديكاف أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبرم  المسمى بالتبياف في شرح الديكاف  ػػ11

،مطبعة مصطفى البياني  4،عبد الحفيظ شمبي ،ج  تصحيح مصطفى السقا ،ابراىيـ األبيارم
 .ـ 1936ىػ  ػػ  1355الحمبي ك أكالده بمصر،

  .2012،مؤسسة ىنداكم ،القاىرة ، شرح ديكاف المتنبي لعبد الرحماف البرقكقي ػػػ  12

 قيؽتح شرح الكافية البديعية في عمكـ البالغة ك محاسف البديع،صفي الديف الحميػػ 13
 ـ 1992ىػ ػ  1412، بعة الثانيةطالػ بيركت ،ر ب صادرػنسيب نشاكم،دا

الصاحبي في فقو المغة العربية ك مسائميا ك سنف العرب في كالميا ،أبي الحسيف أحمد  ػػ14
  1997ىػػ ػػ  1418، 1بيركت ،ط  أحمد حسيف بسج ،دار الكتب العممية  قيؽبف فارس ،تح
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 تالعربية، بيرك دار النيضة  عتيؽ،عبد العزيز  ،( بديعالبالغة العربية )عمـ الػػ في 15
  2009ىػ ػػ  1430، األكلىبعة طال

دار النيضة العربية ،بيركت  عتيؽ،عبد العزيز  ،( بيافالبالغة العربية )عمـ ال ػػ في16
  2009ىػ ػػ  1430، بعة األكلىطال

عبد العزيز عتيؽ ،دار النيضة العربية ،بيركت البالغة العربية )عمـ المعاني ( ، في ػػ17
 2009ىػ ػػ  1430، بعة األكلىطال

معرم ،تحقيؽ محمد سعيد الالمع العزيزم في شرح ديكاف المتنبي ألبي العالء الػػ 18
 مركز الممؾ فيصؿ لمبحكث ك الدراسات اإلسالمية.المكلكدم 

بعة طالسمطاني ،دار عصماء ،المختار مف عمـك البالغة ك العركض ،محمد عمي  ػػ19
  2008ػػ  1427 األكلى
مطالعات في الكتب ك الحياة ،محمكد عباس العقاد  ،مؤسسة ىنداكم لمتعميـ ك الثقافة  ػػ 20

  2012 القاىرة
ػ  دار يعرب ،عبد اهلل محمد الدركيش ؽتحقي ،خمدكفالذيف ابف  يخمدكف، كلمقدمة ابف  ػػ21

 ـ 2004ق ػػ  1425، دمشؽ
محمد أميف ضناكم ،دار ، المعجـ الميسر في القكاعد ك البالغة ك اإلنشاء ك العركضػػ 22

  1999ػػ  1،1420الكتب العممية ،بيركت ،ط 

أبي منصكر عبد الممؾ الثعالبي  ،تحقيؽ مفيد ،ػػ يتيمة الدىر  في محاسف أىؿ العصر 23
 ـ   1983ىػ ػ  1403، 1محمد قميحة ،الجزء األكؿ ،دار الكتب العممية ػ بيركت ،الطبعة 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 فيرس الموضوعات



 

 

 

 فيرس الموضوعات 7

 الصفحة عنوانال
  إىداء

  شكر و عرفان
 أ ــ ج مقدمة

 األسموب والمعنى و أثرىا في  بالغة مباحث الاألول7الفصل 
 04ــ  5 عمـ المعاني بيف تركيب الجممة ك سياؽ الحاؿ

 81ــ  05 البياف بيف أداء المعنى ك ركنؽ األسمكب

 86ــ 82 البديع بيف جماؿ المفظ ك دقة المعنى
 00ــ  03 أثر الصكر البالغية في المعنى ك األسمكب

 المتنبيالفصل الثاني 7جودة المعاني و جزالة األلفاظ في شعر 
 03ــ  00 تمييد

 23ــ  04  التحميؿ البالغي لقصيدة كاحر قمباه

 24ــ  20 التحميؿ البالغي لقصيدة بـ التعمؿ ال أىؿ ك ال كطف
 33ــ  26 خاتمة

 31ــ  38 المصادر ك المراجع

 33 فيرس المكضكعات

 35 الدراسة ممخص
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملخص الدراسة



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ممخص الدراسة:

توكٌده و  ــ تهدف هذه الدراسة الموسومة ب :جمال األسلوب فً شعر المتنبً ـ دراسة بالغٌة ــ  إلى بٌان أثر األسلوب البالغً فً إٌضاح المعنى و

غً فٌ  ،وذلك من لالل دراسة فنون البالغة الملتلةة فً شعر المتنبً  فكان  امتالك القدرة على فهم العمل األدبً فهما صحٌحا ،وتذوق مواطن جمال األسلوب البال

 لتحقٌق األهداف المرجوة انطلق  هذه الدراسة من اإلشكالٌة التالٌة :،عٌنة الدراسة قصٌدة "واحر قلباه "و قصٌدة "بم التعلل ال أهل وال وطن" 

ولإلجابة على هذه اإلشكالٌة اعتمد  على المنهج الوصةً واتلذ  من التحلٌل فً شعر المتنبً ؟ــ إلى أي مدى ساهم األسلوب البالغً فً إٌضاح المعنى 

 ٌمكن تللٌص نتائج هذه الدراسة فٌما ٌلً :أداة إجرائٌة. 

 ــ المتنبً قلٌل االعتناء بالمحسنا  اللةظٌة المتكلةة فً شعره. 

 االستةهام البالغً المتعدد األغراض. واع   ا  المتمثلة فً المجاز بأنوــ كثرة الصور البالغٌة ناتجة عن احترام فكر الملاطب من لالل اعتماده على التلمٌح 

 ــ الكلما  المةتاحٌة : أسلوب ـ شعر المتنبً ــ دراسة البالغٌة

 

 

 

Summary:  

The present study entitled  "Esthetic Style of Al- Mutanabi’s poems – Rhetorical analysis» is aiming at identifying the 

impact of the rhetorical style in clarifying and emphasizing the meaning as well as the ability to well understand the literary work 

and taste its esthetic features through studying the various arts of rhetoric in Al-mutanabbi's poetry .We have chosen his poem 

entitled “Wa 7arra 9albaho!” (My heart is set on fire!) And the other entitled “Lima atta3alolo la ahlon wa la watano” (How can I 

relieve my pain where I am away from my friend and hometown” 

To help achieve the objectives for which the topic is tackled, we opted for the following hypothesis: 

To what extent do contribute the rhetorical style in clarifying the meaning in Al-Mutanabbi's poetry? To answer this question, we 

adopted the descriptive approach and had the analysis as a procedural tool. 

The results of this study can be summarized as follows: 

 Al-Mutanabbi does rarely opt for far-fetched verbal ornamentation in his poetry. 

 The many figures of speech therein is due to the highly deep respect of the addressees through adopting such devices 

as metaphor, idioms, simile and the multi-functions rhetoric question   

Keywords: Style- Al-Mutanabbi’s poetry - Rhetorical analysis 

 

Résumé de l'étude: 

Cette étude a pour but marqué avec: méthode de beauté dans les cheveux Mutanabi pour étudier un 

impact de déclaration rhétorique de la méthode pour clarifier la signification rhétorique et l'accent, et 

possèdent la capacité de comprendre le travail littéraire véritable compréhension, et savourer la beauté 

de la méthode rhétorique dans laquelle un citoyen, à travers l'étude des différents arts de la rhétorique 

dans la poésie de l'échantillon d'étude était poème Mutanabi « le plus chaud Qbeh » et le poème « Bam 

invoqué non le peuple de pas de patrie », pour atteindre les objectifs souhaités de cette étude a été 

lancée à partir du problème suivant: 

Dans quelle mesure la méthode rhétorique pour clarifier le sens de la poésie Mutanabi a contribué? Pour 

répondre à ce problème dépend de l'approche descriptive et a pris un outil d'analyse de procédure. Les 

résultats de cette étude peuvent être résumés comme suit: 

 Al-Mutanabbi a peu de soin des raffinements verbaux dans ses cheveux. 

 Le grand nombre d'images rhétoriques résulte du respect de la pensée du destinataire en s'appuyant sur 

les allusions de la métaphore et de sa question rhétorique à usages multiples. 

Mots-clés: Al Mutanabi style de poésie étude de la rhétorique 


